Bliv Product Owner for et High Performance Team
4-6 ugers Product Owner mentorforløb

På dette Product Owner mentorforløb lærer du hvad der skal til for at være den Product Owner der
bedst understøtter et high performance team. Dertil hvordan du optimalt spiller sammen med
teamet og øvrige stakeholdere, samt hvordan du får maksimal forretningsværdi leveret til kunden.
Mentorforløbet kombinerer teori, 1:1 sparring og traditionel sidemandsoplæring med anerkendende
coaching i din hverdag. Forløbet foregår på din arbejdsplads og tilrettelægges indenfor din arbejdstid.
Mentorforløbet tilpasses din agile hverdag, uanset om det er Scrum, SAFe, Scrum@Scale mv.
Det du lærer i forløbet
 At maksimere værdi og udbytte af samspillet mellem PO, udviklingsteam, stakeholdere og ledelse
 Nedbrydning af Vision til Epics, Features og User Stories i Product Backloggen
 Hvordan du arbejder optimalt med Definition of Ready og Definition of Done
 Hvordan og hvornår inddrages stakeholdere, og hvem har du behov for
 Prioritering af Product Backlog – flere metoder, og hvilken der virker bedst din organisation
 Hvordan kan du som Product Owner bidrage til teamets continuous improvement og engagement
Hvordan er forløbet
Vi tager udgangspunkt i din aktuelle viden om agile metoder, og bruger continuous improvement aktivt
på dine opgaver, så du får ny relevant viden og inspiration. Du opnår viden om Product Owners ansvar
og rolle, samtidig med du løser opgaverne i praksis. Derved skabes gode vaner og positivt momentum.
Forløbet kombinerer dine soft skills med coachens mangeårige erfaring som Product Owner, og gør dig
i stand til effektivt at udfylde rollen som Product Owner.
Hvem er forløbet relevant for
 Dig som nyansat Product Owner, der skal til at starte på din første Product Owner rolle
 Dig der har taget certificeringen som Product Owner, men udfordres i at omsætte det til praksis
 Dig der gerne vil prøve om det at være Product Owner er en karrierevej for dig, og gerne vil gøre
det bedst muligt
Hvem er coachen
Majken har arbejdet med agil udvikling siden 2000, herunder 7 år som Product Owner og 10 år som
coach for teams, SM og PO. Dertil har Majken undervist dels på DTU og dels i Danmark, Norge,
England, Holland og Indien. Majken er endvidere certificeret i agile metoder (ScrumMaster & Product
Owner), skalerede agile metoder (SAFe - Scaled Agile Framework & Scrum@Scale), proces (Lean) samt
læring/ coaching (NLP & Didaktik).
Pris
Kursusgebyret er 60.000kr for 4 ugers forløb, 75.000kr for 6 ugers forløb. Ved 3 samtidige deltagere fra
samme virksomhed betales kun for 2.
Yderligere information
Kontakt Majken på 2428 4499 eller mail info@vilma-consulting.dk for at høre mere.
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