
Agile
Bli en Agile-expert!

Gör dig själv till en mer värdefull medlem av teamet genom att lära dig att 
hjälpa organisationer att göra förändringar snabbare och med mindre kost-
nad genom att använda Agile-strategier.

I naturen, som i affärer - anpassar du dig eller så dör du ...

Och med över 70% av de företag som använder Agile för sina projekt är det 
inte ett alternativ längre att känna till de grundläggande koncept, principer 
och värderingar.
Denna kurs kommer inte bara att lära dig grunderna i Agile för att hjälpa dig 
utveckla det adaptiva tankesättet, utan kommer också att dela upp de mest 
populära Agile-ramarna som Scrum, Kanban och Scrumban.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

FINNS SOM DISTANSKURS

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (kl 09:00-16:00)

Totalt pris 60 000 SEK exkl. moms (10 000 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare)

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera personer hör av er för en offert)

Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.

Om ni väljer att ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5000kr i rabatt per 

kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.

Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er inom 

24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.



Målgrupp
Utbildningen riktar sig till Marknadsansvariga, PR-ansvariga Webbredaktörer, 
Kommunikatörer, Skribenter, Webmasters/webbansvariga, Contentansvariga, 
Content Managers, Marknadskommunikatörer.

Kursmål
Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

• Lär dig hur du kommer in i den smidiga tankegången och uppnå framgång i att 
hjälpa organisationer att utvecklas

• Befalla ett starkt fokus på att leverera kundvärde och överträffa förväntningarna
• Behärska populära smidiga ramverk Scrum, Kanban och Scrumban, så att du 

kan landa och utmärka dig i alla smidiga positioner
• Utforska roliga, interaktiva och mycket effektiva lektioner från bästsäljande  

instruktörer
• Hjälp med din organisations nuvarande eller framtida omvandling till Agile

• Förstå agile
• Scrummetodik: Översikt, värden och roller
• Scrummetodik: Scrumceremonier och evenemang
• Scrum-metodik: Scrum-termer och artefakter
• Uppskattning i agile
• Andra smidiga roller
• Scrummetodik: gräva djupare
• Kanban Methodology
• Scrumban Methodology
• Inpackning av saker

Kursupplägg



Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Frukost   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.

Information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

Information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


