
Projekteringsledning 
i praktiken 
Pro Vision erbjuder kursen för dig som vill
fördjupa dig i din roll som projekteringsledare

En projekteringsledare behöver kunna leda och kommunicera med
projekteringsgruppen på ett professionellt sätt, med fokus på såväl detaljer som
helhet. Att ha kontroll på processen är avgörande för att få rätt handlingar till rätt
kostnad och vid rätt tidpunkt. 
Vi ger dig verktygen som ger en proaktiv beslutsprocess där styrning av tid och
ekonomi är väsentlig under projektet  
 

På kursen får du förståelse för hur processen styrs och hur du hanterar
komplexiteten på ett framgångsrikt sätt. Kursen är uppdelad i tre moduler med
individuell coachning mellan kurstillfällena, vilket är ett unikt koncept som ger en
direkt implementering av kursmomenten i det dagliga arbetet.

Vi kombinerar kurs med coachning eftersom vi är övertygade om att lära genom
att göra är vägen till framgång. Professionell utveckling går hand i hand med
personlig utveckling och det går både lättare och snabbare med hjälp av en
coach. 

Kursen består av tre kursdagar och tre coachtillfällen.
 

Läs mer och kontakta oss på www.pro-vision.nu



Anne Melin Skogsberg, kursansvarig, är utbildad
civilingenjör på KTH och har över 20 års erfarenhet
inom Bygg- och Fastighetsbranschen som
projektledare, chef och konsult. Anne har bland annat
arbetat som projektledare och projekteringsledare i
flertalet stora och komplexa projekt, och arbetat som
beställare med projektledning och rådgivning i
samverkansprojekt. Hon är även certifierad coach för
både individ och team.

E-post: Anne@pro-vision.nu

Monika Engman har en gedigen erfarenhet som
konsult inom samhällsbyggnad under mer än 20 års
tid på Tyréns och som egen företagare. Under åren
har hon arbetat med utredningar, och som projekt-
ledare och beställare, vilket har givit henne en värdefull
bild av konsultrollen ur olika perspektiv.
Monika har hållit kurser, föreläsningar och workshops,
är utbildad civilingenjör vid KTH och även certifierad
coach. Hon är dessutom författare till boken Goda
Affärer som handlar om hållbart företagande.

E-post: Monika@pro-vision.nu

Om oss

Läs mer och kontakta oss på www.pro-vision.nu

Pro Vision är ett samarbete mellan Melin Skogsberg Projekt AB och ME2U
Consulting AB. Under det gemensamma varumärket erbjuds kurser, coachning
och visionsarbete.




