Een overzicht van de mogelijkheden
voor u of uw organisatie
Technisch Projectengineer (TPE)
Bent u projectengineer en medeverantwoordelijk voor het
technisch realiseren van de projectdoelstelling? Behoort het
initiëren, plannen, implementeren, beheersen en afsluiten
van het technische resultaat van het project tot uw taken
en/of wilt u doorgroeien naar de rol van Lead Engineer?
Tijdens deze cursus leert u, met uw technische achtergrond,
projectmanagementvaardigheden te versterken en klantwensen
op beheerste en effectieve wijze om te zetten naar succesvolle
projectresultaten.
Technisch Projectengineer-to-Leider (TPE-to-TPL)
Heeft u in het verleden de cursus Technisch projectengineer
succesvol afgerond en bent u toe aan de volgende stap?
Verbreed tijdens deze 2-daagse aanvullende cursus uw
projectmanagementvaardigheden en groei door naar de rol van
Technisch projectleider. U gaat onder andere aan de slag met
leiderschap, teamontwikkeling, managementmethodieken en
communicatie.
Technisch Projectleider (TPL)
Als technisch projectleider (in spé) heeft u (al enige) ervaring
met technische projecten en het leiden van een projectteam.
Hierbij bent u verantwoordelijk voor het realiseren van
projectdoelstellingen en het initiëren, plannen, implementeren,
beheersen en afsluiten van het project.

Bent u op zoek naar handvatten om uw vaardigheden te
versterken, door te groeien en om de uitvoering en het resultaat
van uw projecten te verbeteren? Dan helpt deze cursus u aan de
hand van bewezen methoden en technieken dit te bereiken.
Technisch Projectleider-to-Manager (TPL-to-TPM)
Heeft u in het verleden de cursus Technisch projectleider
succesvol afgerond en bent u op zoek naar verdieping?
Tijdens deze aanvullende cursus gaat u aan de slag met
managementvaardigheden zoals strategisch management. Ook
leert u uw invloed in projecten te vergroten.
Technisch Projectmanager (TPM)
Als (aankomend) projectmanager wilt u in elke (internationale)
technische projectomgeving snel tot resultaat komen. Het accent
van uw functie ligt op de managementtaken en het leiderschap
maar u bent ook technisch opgeleid en gebruikt deze kennis nog
dagelijks. U wilt uw team goed kunnen motiveren en coachen
gedurende de levenscyclus van het project. Deze cursus biedt
een totaalbeeld van alle aspecten van projectmanagement en
ondersteunt u bij uw groei naar een meer volwassen (project)
managementrol. Tevens is deze cursus opgesteld om u voldoende
voor te bereiden op een certificering (IPMA-D/C of PMI/CAPM/
PMP).

Kijk voor meer informatie en eenvoudig aanmelden op www.mikrocentrum.nl
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