ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ
КОНФЕРЕНЦИЈА
Градежен Факултет – Скопје во соработка со АД ЕуроКомпјутер Системс – ЕЦС Скопје и SKILLS Бугарија ве
покануваат на првата конференција за Проектен менаџмент наменета за градежните компании.
Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис вештина која
се преминува во различни бизнис области и професии како
градежништво, ИТ, финансии, телеком, производство итн.
Проектите се важни за успехот на секој вид организација. Проектите
претставуваат активности од кои се добиваат нови или изменети
производи, услуги, опкружување, процеси и организација. Проектите ја
зголемуваат продажбата, го зголемуваат задоволството на коминтентите,
ги намалуваат трошоците, ја подобруваат работната средина и
резултираат со други придобивки.
Програмата на оваа работилница ќе ви помогне во надминување на
лошите проектни резултати како што се неисполнувањето на задачите,
прекумерното трошење финансии и задоцнувањата. Во текот на обуката,
учесниците ќе работат на реален проект, а оние кои се во можност по
завршување на обуката проектот ќе го реализираат во својата
организација со менторство на нашите фасилитатори.

Место: Градежен Факултет –
Скопје, Амфитеатар 1
Термин: 31 Мај 2012
Времетраење: 6 часа
Презентери:
- Jimmy Char, PMP, SKILLS
- Стефан Малиновски, SKILLS
- Милорад Јовановски, Декан на ГФ
Котизација: 100 ЕУР
Учесниците добиваат:
- Сертификат
- Материјали од работилницата

Цели на конференцијата
Конференцијата за Проектменаџмент има цел менаџерите,
проект-менаџерите и
раководителите да ги подготви за
поефикасно водење на проекти и
водење на бизнисот, како и за
постигнување високо ниво на
продуктивност.

Со помош на оваа работилница ќе стекнете знање како да ги усовршите
алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на
меѓучовечките односи, кои понатаму ќе ви овозможат успешни проекти.
Со научените специфични принципи ќе можете секогаш да ги завршувате
проектите на време, согласно предвидениот буџет и спецификациите.
Конференцијата ќе се одржи во просториите на Градежен Факултет Скопје, Амфитеатар 1, на 31 Мај 2012 година со времетраење од 6
ефективни часови. Секој учесник ќе добие Сертификат и материјали од
работилницата.
Регистрирање:
Ве молиме пратете ја пополнете ПРИЈАВА на …@fce.ukim.edu.mk или по
факс на 389 2 3118-834.
За повеќе информации јавете се на 389 2 3116-066.
Ве очекуваме.

Пријавувањето е во тек!
Бројот на учесници е ограничен, затоа побрзајте!

Кој треба да присуствува?


Директори;



Консултанти;



Проект менаџери;



Луѓе кои се вклучени во управување
со проекти во област на
градежништво;



Луѓе заинтересирани да ги
разберат основите на
управувањето со проекти.
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