Van Senior naar Executive
projectmanager

Heb jij meer dan 5 jaar
projectmanagement
ervaring?

3 x 2 dagen

Uitdagend
Kennisdeling
Persoonlijke groei
Executive mindset
IPMA A/B certificering

De training vindt plaats in Brasserie Paardenburg, een
beeldbepalend pand, met een rijke historie, aan de
Amstel. Al sinds 1693 is dit een plaats waar mensen
vergaderen, afmeren, parkeren en dineren.
Januari 2020 start Dhirata hier met haar nieuwe
training “Van Senior naar Executive projectmanager”.

Amstelzijde 55 - 1184 TZ Amstelveen

Eerste tweedaagse
Ontdek de kracht van de
mensen in en om het project.

Tweede tweedaagse
Ontdek de structurerende
kracht van management.

Derde tweedaagse
Ontdek de krachten in de
omgeving van het project.

Voorbereiding op
het IPMA A/B assessment.

Inclusief:
De Agile Mindset

In de periodes tussen
de tweedaagse
sessies werk je
samen met je trainer
individueel aan het
ontwikkelen van de
executive mindset.

John Hermarij is de trainer van deze
expeditie. Hij is een visionair die je weet
uit te dagen om over je eigen grenzen heen
te stappen.
Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring met
projectmanagement en het trainen van
projectmanagers over de hele wereld.
Om te kijken of deze training iets voor jou is
kun je met hem kennismaken tijdens een (gratis)
videocall. Hij legt je dan uit wat je kunt verwachten
maar zal tijdens dat gesprek niet aarzelen je uit te
dagen een executive mindset te ontwikkelen.
Aarzel niet en bel nog vandaag: 020 - 4722460.

Jouw investering is € 4.250,= dat is inclusief:
•
•
•
•
•

De drie tweedaagse sessies in Brasserie Paardenburg
Het werkboek “De Executive Projectmanager”
Het boek (500 paginas) “De betere praktijken van projectmanagement” door John Hermarij
Twee jaar toegang tot onze uitgebreide eSchool met videos
Begeleiding bij de IPMA A of B certificering

Opmerking: Niet inbegrepen is de vergoeding voor de formele certificering. Zie voor de
meest actuele tarieven de website van IPMA Certificering.

Dhirata - 20 jaar ervaring in
trainen van projectmanagers

info@dhirata
www.dhirata.nl
020-4722460

