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BRAND NEW, PMIs PMBOK Guide in een Notendop, Thomas
Wuttke, Paul Zandhuis, Anton Zandhuis, Note: This pocket book
is available in several languages: English, German, French,
Spanish, Dutch. Dit compacte pocketbook biedt een
samenvatting van A Guide to the Project Management Body of
Knowledge, beter bekend als PMBOK(R) Guide. Het biedt een
snelle introductie en een helder gestructureerd overzicht van
dit framework voor projectmanagement. Deze pocketguide is
bestemd voor iedereen die meer wil weten over de PMBOK(R)
Guide of over een systematische aanpak voor
projectmanagement. Dit boek is ook zeer nuttig voor
projectteamleden in een omgeving waar gebruik wordt
gemaakt van de PMBOK(R) Guide. De doelstelling van dit
pocketboekje is: - Snel inzicht bieden in de inhoud van de
PMBOK(R) Guide en van het Project Management Institute
(PMI) als organisatie. - Bewustwording creeren bij een breder
publiek over de waarde voor hen van de PMBOK(R) Guide en
PMI. Het behandelt de essentiele onderwerpen en thema's op
het gebied van projectmanagement volgens de PMBOK(R)
Guide: - de essentiele terminologie en definities binnen het
vakgebied projectmanagement; - een beknopt overzicht van de
activiteiten van PMI Inc., en de standaarden die door deze
organisatie zijn ontwikkeld:...
R EAD O NLINE
[ 5.12 MB ]

R eviews
This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell
you that this is actually the very best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for
actually.
-- Fr a nk Nienow
This is the greatest book we have study right up until now. This can be for all those who statte that there was not a
worth reading. Your lifestyle period will probably be enhance when you complete looking at this ebook.
-- Sa ntos K oelpin

DM C A N o tice | Terms

