ProBoreal – Nordic Professionals at Your Service

Projektinhallinnan palvelut
Projektipäällikön tehtävät
Tarvitsetko kokenutta projektipäällikköä paikkaamaan resurssivajetta, tasaamaan vaihtelevaa kuormaa tai tuomaan uutta osaamista?

•

Ratkaisumme

–
–
–

•

ProBoreal toimittaa projektiammattilaisen, jolla on vahva kansainvälinen projektiosaaminen ja laaja osaamisverkosto taustalla.
Toiminnassa hyödynnetään kansainvälistä ProBorealin projektikokemusta ja toimintamallia.
Mahdolliset suunnitelman muutokset ja mahdolliset yllätykset, kuten esimerkiksi lisäresurssien tarve on yksinkertaisinta hoitaa ProBorealin
verkoston kautta.

Saavutettavat edut

–
–
–

Projektiorganisaation perustamisen ja purkamisen helppous, toiminta ei aiheuta jatkuvaa kiinteää kulua.
Omat resurssit voidaan kohdentaa omaan ydinliiketoimintaan.
Toimintamalli on joustava, voidaan käyttää joko asiakkaan projektointimallia tai sopia ProBorealin ja asiakkaan yhteinen malli.

Projektikoulutus
Onko projektointi organisaatiossasi uusi asia vai tuntuuko, että tarvitaan aiemmin opitun kertausta? Onko organisaatiosi lanseeraamassa
uuden tuotteen tai palvelun, tai laajentamassa uuteen maahan tai asiakkaaseen ja tarvitset tähän projektikoulutusta? Onko organisaatiosi
tapa hoitaa projekteja muuttunut tai kaipaako se muutosta?

•

Ratkaisumme

–
–

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan tiivissä yhteistyössä. Näin varmistetaan koulutuksen sopivuus tarpeeseen. Koulutuksen laajuus
sovitetaan tarpeen mukaan.
Toteutustapa voi vaihdella. Koulutus voidaan järjestää luentona, oppijaa aktivoivin interaktiivisin menettelyin ja/tai työssä oppimisena.
Koulutus on mahdollista järjestää joko asiakkaan tai ProBorealin järjestämissä tiloissa. Koulutusta voidaan järjestää myös verkon välityksellä
etäkoulutuksena.
ProBorealin tapaa hoitaa projekteja hyödynnetään koulutuksessa.
Koulutus sopii mm. teollisuudelle, pk-yrityksille ja oppilaitoksille.

–
–
–

Mahdollisten pulmien välttäminen projektissa.
Ulkopuolinen asiantuntemus tuo uutta näkökulmaa.
Projektihoitomallin dokumentointi ja mahdollisesti mallin uudistaminen, parantaminen tai systematisointi.

–
–

•

Saavutettavat edut
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Projektin onnistumisen varmistaminen
Tarvitsetko apua projektin sudenkuoppien välttämiseen? Onko projektin tavoitteista kaikilla yhteinen näkemys? Onko projektiin osallistuvien
työnjako selvillä?

•

•

Ratkaisumme

–
–
–
–
–

ProBorealin asiantuntija toimii projektivalmentaja, joka tukee projektiorganisaation toimintaa.
Projektin alussa kirkastetaan tavoitteet ja tehdään riskianalyysi potentiaalisista projektikarikoista.
Varmistetaan, että keskeisten projektidokumenttien sisältö on kunnossa.
Säännöllisin väliajoin pidetään katselmuksia projektin ja toimituksen tilanteesta sekä toimintatavasta sovittavan toimintamallin mukaan.
Projektin tilanteen informointi eri osapuolille.

–
–

Ulkopuolisen henkilön mukaantulo ohjaajaksi säästää aikaa, rahaa ja hermoja.
Omat resurssit voidaan kohdentaa omaan ydinliiketoimintaan.

Saavutettavat edut

Projektihankintojen hoito
Riittävätkö omat resurssit projektihankintoihin? Tuntuuko, että oma organisaatio kaipaa tukea projektihankintoihin? Onko organisaatiosi
hankintatoimi riittävästi koordinoitua? Otetaanko tuotteen elinkaari riittävän hyvin hankinnoissa huomioon?

•

•

Ratkaisumme

–
–
–
–
–
–

ProBoreal tekee tarjouskyselyt, vertailut ja ostot asiakkaan puolesta.
Projekti voidaan pilkkoa osiksi ja kilpailuttaa kustannustehokkaasti tai pienet hankinnat voidaan koota yhteen suuremmaksi hankinnaksi.
Vertailukriteereiden määrittely.
Mahdollisuus hyödyntää myös ProBorealin verkostoja.
Salassapitosopimusten laatiminen.
Mittareiden valinta yhdessä

–
–
–

Kustannussäästöjä asiakkaalle.
Laadun varmistaminen.
Säädösten mukainen toiminta.

Saavutettavat edut
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https://kansainvalisenosaamisenpalvelut.files.wordpress.com/2013/02/mobiiliop
pimisen_malleja.pdf

ProBoreal – Nordic Professionals at Your Service

Projektinhallinnan palvelut
Toimitusvalvontapalvelut
Tarvitsetko apua suunnittelun, valmistuksen, aikataulun ja logistiikan valvontatehtäviin? Onko organisaatiosi ylikuormassa? - Tarvitsetko lisää
resursseja? Tuntuuko, että oma organisaatio kaipaa tukea valvontaan? Miten hoituvat erilaiset viranomaistarpeet ja -määräykset?

•

•

Ratkaisumme
– Hyödynnetään ProBorealin verkoston reursseja ja osaamista.
– Tavoitteiden määrittely tehdään yhdessä.
– Seurataan ja raportoidaan laatua ja aikataulussa pysymistä.
– Raportoidaan mahdollisista poikkeamista ja ehdotetaan parannus- ja korjaustoimenpiteitä.
– Tarvittaessa lisäresursseja saadaan ProBorealin verkoston kautta.
Saavutettavat edut
– Ei tarvita omia resursseja, osa-alueen substanssiosaamista eikä osaamisen kehittämistä.
– Tavoitellut kustannussäästöt saavutetaan
– Toimitusten viivästymisten ja laadun poikkeamien välttäminen.
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