Morgenmøde: Få styr på projekterne
Er du god til at få nye idéer, der skal udvikle din virksomhed, men får ikke altid ført idéerne ud i
livet? Måske er du endnu ikke bevidst om, hvor det er kæden typisk knækker, eller hvad der kan
gøres ved det?
Sorø Erhverv inviterer til morgenmøde tirsdag den 20. oktober hos virksomheden Chris Jensen,
hvor produktionschef Allan Guldborg starter morgenen med en præsentation af virksomheden.
Herefter sætter oplægsholder Else Kathrine Friis fokus på det effektive projektarbejde.
Med udgangspunkt i de typiske faldgruber for projekter gennemgår underviser Else Kathrine Friis,
hvad det er vigtigt at være opmærksom på i udviklingsarbejdet i mindre virksomheder og giver
opskriften på at komme igennem dem på en god måde.
Dét får du med hjem:
Undervejs lærer du at bruge konkrete projektværktøjer til at nedbryde og
planlægge arbejdet, så din virksomhed kan flytte sig til nye højder. Foredraget krydres med historier fra det virkelige liv og dilemmaer, hvor deltagerne selv får lov til at træffe projektbeslutninger.
Alle deltagere får adgang til Else Kathrine Friis elektroniske bog ”De 10
projektplager og hvordan du undgår dem”, som man kan få glæde af i
sin værktøjskasse.
Der vil være en let morgenmad samt kaffe og te og rig lejlighed til at
møde andre erhvervsdrivende i Sorø Kommune. Tilmelding nødvendig –
se nedenfor.

Else Kathrine Friis fra Friis Solutions har mere end 20 års erfaring med projektarbejde i både store
og mindre virksomheder, og flere år som rådgiver inden for projektledelse. Hun deler ud af sine erfaringer og præsenterer en række nyttige værktøjer, små og mellemstore virksomheder kan tage i brug
med det samme.

Dato:
20. oktober 2020
Tid:
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