”För driv av utvecklingsprojekt
med omvärldsperspektiv, inspiration
och målinriktat ledarskap?”

LOVAK Projektledning
För att vara på väg till framtiden krävs att vi har inställningen att vi varje dag behöver bli lite
bättre. Ibland finns nya affärsområden som ska drivas igång med som inte bör ta fokus från
den befintliga verksamheten, kanske behövs att strategiskt arbete med kompetensplaner,
kanske behövs ett innovativt projekt för att skapa nya produkter/tjänster. Behoven varierar
naturligtvis mellan företag och verksamheter, men för att det skall vara möjligt behövs
ibland en projektgrupp som arbetar med utveckling för att fortsätta vara aktuell framåt.
Genom att anlita en extern resurs som är modig, kunnig och har stor erfarenhet av att driva
komplexa och ”utanför boxen” projekt, slipper man fastna i de vanliga fällorna. Vi hjälper
våra kunder att skapa delaktighet i projektet, i allt från att leda, sätta upp mål och planer,
stötta kommunikationen, hålla igång arbetet, ev. implementera och leda projektet i mål.
Projektledning innebär ett tidsbestämt uppdrag där deltagarna i projektet ska nå
gemensamt uppsatta mål. Normalt är projektet fokuserad kring ett tema/område eller en
specifik fråga som ska lösas till skillnad från en ”process” som innebär ett längre arbete.
Efter era behov av uppstart, kontinuerligt stöd osv rekommenderar vi vår LOVAK-timbank
alt så diskuterar vi en lösning som passar er.

”Utveckling är en förutsättning för överlevnad, och behovet av att
skapa utvecklingsprojekt som driver verksamheten framåt är stor,
men ibland finns inte kompetensen och orken att sköta projekten
in-house”
Innehåll i ett projektledningsuppdrag:
Projektledning
Koordinering
Inspiration, motivation
Kontakter, nätverk
Kommunikation
Implementering
Avstämningar
Måluppfyllelse
”- Samarbetet med LOVAK har varit under flera år och fortsätter vidare med olika typer av
projekt, de bidrar alltid med engagemang, inspiration, driv och glädje in i projekten.
Uppdragen har varit som projektstöd i försäljning och projektledning inom olika
näringslivsprojekt såsom Stora Näringslivsdagen, event, nätverk och medlemskap samt fler
strategiska kompetensförsörjningsprojekt. Vi upplever att vi får tydliga resultat, ett utifrån
och in perspektiv och värdet av konsultens flexibilitet och erfarenhet.
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