Höstträffen 18 november 2022
Toppföreläsningar för projektproffs
Projektnäring är en inspirerande mötesplats för dig som vill vidareutvecklas inom projektledning och ledarskap och vill
nätverka på plats med andra projektproffs. Projektnäring startade 2011 och varje år hålls en vårträff och en höstträff i
Stockholm Waterfront Congress Centre.
Projektnäring är en oberoende och icke vinstdrivande satsning på högkvalitativ kompetensutveckling för projektproffs. Alla
eventuella överskott går till genomförandet av kommande träffar och deltagarna har också möjlighet att påverka vilka föreläsare
som bjuds in. Förutom att du själv kan köpa en biljett så har vi också förmånliga paketerbjudanden.

INSPIRATÖRERNA
ANDERS NORDSTRÖM
Anders är läkare och ambassadör och har arbetat med globala hälsofrågor i mer än 30 år. 2006 ställdes han inför utmaning
att ta över ledningen för Världshälsoorganisationen (WHO) när den dåvarande generaldirektören hastigt avlidit och 2015 tog
han sig an arbetet med att stoppa Ebolautbrottet i Sierra Leone.
Han har haft WHOs uppdrag att utvärdera världens sätt att hantera Covid-19 pandemin mitt under pågående kris med två
tidigare regeringschefer som beställare och en projektgrupp som endast kunde träffas virtuellt och var utspridd över
världen. Anders kommer att tala om att leda i kriser och hur man kan applicera ett tydligt mål, resultat och resursfokus även
när det stormar som värst. Passion för människor hälsa i kombination med ett stort intresse för effektivt management och
teamarbete har präglat hans arbete.
Motto – Making the impossible possible

TOMAS GUSTAVSSON
Tomas Gustavsson är forskare vid Karlstads universitet med mångårig vana av grupputveckling, projektledning och
förändringsarbete. Många känner honom genom hans uppskattade böcker om agila arbetsformer. Tomas kommer att dela
med sig av insikter och praktiska verktyg från sin forskning inom såväl offentlig som privat verksamhet, framför allt vikten av
psykologisk trygghet för en grupps förmåga att samverka effektivt.
Tomas är även ordförande för Svenska Projektakademien och författare till böckerna ”Agil Projektledning”
(2020, fjärde upplagan) och ”Agile – konsten att slutföra projekt” (2014, andra upplagan) som båda vunnit priset Årets
projektledarbok.

ÅRETS PROJEKTLEDARE 2022
Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga
projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet,
projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.
Till höstträffen kommer Svenska ProjektAkademien att presentera vinnaren av Årets Projektledare 2022. Vinnaren kommer
även att göra en presentation av sitt vinnande projekt samt svara på frågor.

Moderator är Jan Öhman
Jan har arbetat i projektintensiva miljöer i mer än 30 år,
och sedan drygt 25 år verksam hos Wenell Management AB.

ANMÄLAN
ENSKILD PERSON
1900 :- per träff.
RABATTERAT PAKETPRIS
5+5 biljetter till två event: Pris 14.900:5 biljetter till ett event: 8 475:Är ni fler i verksamheten som är intresserade?
Maila info@projektnaring.se för en separat offert.

Varför inte göra som många andra,
låt Projektnäring inspirera hela
Projektkontoret eller ert interna
projektledarnätverk?

Program 18 november
TIDER
08.00

Kaffe & smörgås

08.30

Programstart

ca 10.00
12.00

Mingelpaus med fika
Lunch

PLATS
Stockholm Waterfront Congress Centre.

