
International Projektledelse
Hent bøger PDF

Kristian Sørensen

International Projektledelse Kristian Sørensen Hent PDF Veludført international projektledelse er i dag en
vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder.

Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale
konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces.

Den højere usikkerhed og ustabilitet nødvendiggør på den ene side en behændig ledelsestilgang med en
parathed til at justere sigte og forretningsgange i virksomhedens projekter. På den anden side er der et øget
pres for at sikre en præcis styring af internationale projekter gennem stadig mere detaljerede og solide planer.

Dette gælder ikke kun med hensyn til styringen af det internationale projekts kreds af interessenter, projektets
strategiske forankring, planlægningen og håndteringen af eksterne risikoaspekter samt organisations- og
kontraktforhold. Men det omhandler også forståelsen af kulturforskelle, forretningsskik og anderledes
indrettede regelsæt. Forandringsledelse er således et centralt begreb i bogens tilgang til ledelsesform.

Denne bog lægger hovedvægten på brugen af de rigtige værktøjer i forberedelsen og planlægningen af
internationale projekter og på anvendelsen af international risikostyring for at kunne gennemføre rettidig
implementeringsledelse, som er afgørende for at sikre et vellykket resultat af det internationale projekt.

Bogen giver læseren et sæt af praktiske modeller og værktøjer til international projektledelse og forener flere
faglige tilgange på en tværfaglig og pædagogisk måde.

Bogen er primært henvendt til ledere og mellemledere i virksomheder og organisationer samt studerende.
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