HÖSTTRÄFFEN 24 NOVEMBER 2017

Toppföreläsningar för projektproffs!
Projektnäring är en inspirerande mötesplats för dig som vill vidareutvecklas inom
projektledning och ledarskap och vill nätverka med andra projektproffs. Projektnäring
startade 2011 och varje år hålls en vårträff och en höstträff i Stockholm Waterfront
Congress Centre. Den senaste träffen lockade över 300 personer.
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 möjlighet att påverka vilka
föreläsare som bjuds in. Förutom att du själv kan köpa en biljett så har vi också
förmånliga paketerbjudanden.

HÖSTTRÄFFEN 24 NOVEMBER 2017

Martin Österdahl

Årets projektledare 2017

Den 22 november 2013 mottog Martin Österdahl priset som
årets Projektledare på Projektnärings scen för det
framgångsrika genomförandet av Eurovisionfinalen i Malmö
2013. Vi är mycket glada över att få välkomna honom
tillbaka.
När Sverige vann Eurovision Song Contest i Baku 2012 fick
Martin ansvaret som Eurovisiongeneral för ESC Malmö 2013:
Resultatet anses av många vara det bästa ESC genom
tiderna ‐ samtidigt som budgeten var den lägsta på 2000 –
talet. År 2015 vann Sverige igen och det var åter dags att
skapa en ESC final, denna gång i Stockholm. Även nu fick
Martin ta ledarskapet. Tillståndet i Europa var dock
annorlunda jämfört med 2013 med bl.a. stora
flyktingströmmar och flera terrordåd, och utmaningarna för
ESC teamet fler.
Martin berättar om hur idéburet ledarskap kan skapa stora
framgångar och vad de traditionella industrierna har att lära
av de kreativa näringarna. Begreppet värdegrund används
flitigt numera. Martin är en av de som verkligen omsätter
detta begrepp i verkligt ledarskap.

Det prestigefyllda priset delas ut på plats av
Svenska ProjektAkademien. Vinnaren berättar
om sitt projekt, utmaningar, ledarskap och
kreativa lösningar.
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.

Moderator är Jan Öhman
Jan, som är seniorkonsult på Wenell, har arbetat i
projektintensiva miljöer i mer än 30 år.
Anmälan
SINGELBILJETT
1500:‐ per träff.
PAKETPRIS
5 biljetter till höstträffen och vårträffen, totalt 10
stycken. Pris: 9.900 :‐
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 projekt‐
ledarnätverk!

Plats
Program 24 november
Stockholm Waterfront Congress Centre
TIDER:
08.00 Frukostbuffé
08.30 Martin Österdahl
Kaffepaus
Årets projektledare 2017
12.00 Mingellunch

www.projektnaring.se

