
Hvilken type er du / din arbejdsplads?
FLUX-modellen er en ny projektledelses-model ud-
viklet særligt til de små og mellemstore virksomhed-
er. Mindre virksomheders projektledere har nemlig i 
langt højere grad end i større virksomheder brug for 
at kunne navigere i et vist element af kaos.

Kernen i den ny-udviklede FLUX-model er, at du skal 
vide, hvilken type du / din arbejdsplads er, når det 
kommer til projektledelse.

Når du ved, hvilken type du er, viser FLUX-modellen 
dig, hvordan du kan forbedre dit projektarbejde, så du 
når i mål til tiden.

På webinaret er Lars Jespersen, der er underviser i 
projektledelse på IBA Erhvervsakademi Kolding og  
har været med til at udvikle FLUX-modellen, vært.

Indhold på webinaret
     Find din type virksomhed i forhold til jeres  

projektledelse.
     Det skal I fokusere på, når I vil forbedre jeres  

projektledelse.
    De 3 centrale elementer inden for lederskab.
    De 3 centrale elementer inden for projektarbejdet.

Efter webinaret får du tilsendt FLUX-modellen og 
tilhørende inspirationsark.
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Efteruddan dig i centrum af Danmark: IBA Erhvervsakademi Kolding, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fredericia 
Maskinmesterskole og Syddansk Universitet er gået sammen om i fællesskab at give industrivirksomheder i Trekantområdet faglige 
smagsprøver på relevant viden for at synliggøre lokale muligheder for efteruddannelse. “Efteruddan dig i centrum af Danmark” er 
en del af Danish International Manufactoring Academy (DIMA): Et privat/offentligt samarbejde, der arbejder for at sikre industrien i 
Trekantområdet adgang til den kompetente arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde konkurrencekraft og vækst.

 ERHVERVSAKADEMI 
 K O L D I N G

Vidste du, at det meste projektledelses-litteratur fokuserer på store virksomheder?  
Det ensidige fokus er problematisk, fordi langt de fleste danske virksomheder er små og 
mellemstore. Derfor inviterer IBA Erhvervsakademi Kolding, UCL Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole, Fredericia Maskinmesterskole og Syddansk Universitet i fællesskab  
til et webinar målrettet SMV’er.

MERE SUCCES MED  
PROJEKTER I SMV’ER

https://www.iba.dk/efteruddannelser/mere_succes_med_projekter_i_smver_webinar
https://www.iba.dk/efteruddannelser/mere_succes_med_projekter_i_smver_webinar

