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Vinnare av Årets Projektledarbok 2012!
Juryns motivering: En lättläst och engagerande bok om ett mycket
viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen.
Elisabeth Kamél exemplifierar den kommunikation som behövs när
man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och
rapporterar. Praktisk och användbar för både yrkesmänniskor och

studenter!

Läs mer
Är du projektledare och är osäker på hur du får effektiv

kommunikation i dina projekt? Då är det här boken för dig!
Det är många gånger som projektledare får höra att de brustit i
kommunikationen. När jag som projektledare försummat att

informera de som slutligen ska ta emot det som projektet producerat
och de har synpunkter som jag borde tagit med långt tidigare i

arbetet kan det bli allvarliga konsekvenser. Ett annat exempel är om
jag ger alltför mycket information på en gång och förväntar mig att

alla uppfattat.



Ofta handlar återblickar på genomförda projekt kring
kommunikation. Kommentarer som Vi fick ingen information! är
tyvärr vanligt att höra i korridorerna efter avslutade projekt.
Med tanke på att 80 procent av en ledares tid består av

kommunikation är det kanske inte så konstigt. Det är konstiga är
snarare att så många böcker inom projektledningsämnet fokuserar på

planering och metodik, istället för kommunikation.
I den här boken har jag samlat kunskap som har varit viktig i min

utvecklingsresa för att bli en professionell projektledare.

Om författarna
Elisabeth Kamél är certifierad senior projektledare, IPMA B och
assessor inom IPMA. Efter en fil.kand. i systemvetenskap och

pedagogik 1996, har Elisabeth arbetat med projektledning på stora
företag som IBM, Tieto och Teliasonera. De senaste 6 åren har
arbetet utförts med det egna företaget Projektkliniken som bas.

Elisabeth har skrivit boken Projektkommunikation för TUK Förlag.
Med nyfikenheten och viljan att ständigt lära mer som drivkraft har
Elisabeth efter drygt 35 år hunnit arbeta inom många olika branscher
och med skiftande arbetsuppgifter. Sedan 2007 är hon en mycket
uppskattad lärare hos Astrakan Strategisk Utveckling där hon också

ansvarar för utveckling av kursutbudet inom projektledning.
Elisabeth är också utbildad inom ledarskap och kommunikation, och
har genomgått flertalet kurser inom projektledning och ledarskap.
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