.

Svenskt Projektforum har tillsammans med
representanter från olika företag utvecklat Agile
Leader Certification som certifierar och
utvecklar agilt ledarskap inom en rad roller för
agila organisationer.

Ny kompetenscertifiering i agilt
ledarskap!
Framgångsrika organisationer leverera
idag värde i snabba iterationer med tät
feedback.
Ett framgångsrikt ledarskap i en sådan
miljö involverar medarbetare till
ständiga förbättringar, uppmuntrar
engagemang, tillämpar coaching och
“servant leadership”.

Svenskt Projektforums agila certifieringar mäter
och bedömer agil kompetens och inte bara
kunskap. Syftet med Agile Leader Certifications
är att certifiera, auktorisera och utveckla Agilt
Ledarskap för en rad roller i flexibla/ agila
organisationer

Certifieringen täcker följande
områden
16 kompetenselement inom tre områden:
People, Practice och Perspective.
•
•
•

People fokuserar på ledarskap, beteende
och intressenter.
Practice har fokus på metoder, tekniker och
verktyg .
Perspective fokuserar på ändamål, strategi,
kontexten för förändringen/ leveransen.

Certifieringsnivåer
Agile Leader Certification – Nivå A
För dig som är ansvarig i organisationer med fler än 100
personer. Du jobbar för att få produkter, människor, färdigheter och
beslut att anpassa sig till övergripande mål och vill vara säker på att
du har den kompetens som behövs för att leda din organisation att
leverera det som behövs i en snabbt utvecklande värld.
Agile Leader Certification – Nivå B
Du leder flera team i en fast eller tillfällig organisation. Team kan
verka från olika platser eller vara virtuella. Du samarbetar med
teamledare, andra ledare, intressenter, leverantörer, experter,
leverantörer och kunder. Du är ansvarig för att leverera rätt produkt
eller tjänst och hantera risker och förväntningar i en ständigt
föränderlig miljö.
Agile Leader Certification – Nivå C
Du leder ett team. Du samarbetar med teammedlemmar, andra
teamledare, experter och andra intressenter i en snabb och
dynamisk miljö.
Agile Leader Certification – Addon A,B och C-nivå
Denna certifiering är för dig som redan har ett giltigt certifikat på
IPMA nivå A, B eller C och vill bekräfta din agila
ledarskapskompetens som ett komplement till din redan prövade
IPMA ledarskapskompetens.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
certifiering@projektforum.se
LÄS MER PÅ: www.projektforum.se

Svenskt Projektforum är en ideell förening för projektledare
och projektverksamhet i alla branscher. Vi har sedan 1968
arbetat för ett bättre Projektsverige.
Föreningen är medlem i IPMA – International Project
Management Association, en paraplyorganisation för
projektledarföreningar världen över.

