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JES samarbetar med Projectplace 

 

Komplett projekttjänst med gemensamt erbjudande 

JES AB inleder ett unikt samarbete med Projectplace. Samarbetet innebär att de båda 

företagens erbjudanden läggs samman till en helhet, vilket skapar ytterligare mervärde för 

kunden som söker både projektverktyg och struktur i arbetet med projekt. 

 

”Projectplace integreras i vår arbetsmetodik där vi med gemensamma insatser effektiviserar 

kundens arbetssätt” – Johan Eskengren, VD JES AB 

  

Unik kombination ger mervärde 

JES AB arbetar med strategisk utveckling av organisationer och företag där Projekt som 

arbetsform är en viktig aspekt. För att stimulera strategisk utveckling är det viktigt med 

förståelse och struktur i det förändringsarbete som sker. Genom JES unika verktyg 

Projektlaboratoriet skapas ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som styr projekt i 

rätt riktning, och med hjälp av Projectplace skapas en social och lättillgänglig hemvist för 

projekten. 

 

Simulering ökar förståelsen 

Projektlaboratoriet är ett simuleringsverktyg där deltagarna får 

möjlighet att agera projektledare och styra ett helt projekt från 

början till slut. Projekt som vanligtvis kan ta mycket längre tid, upp till flera år, genomförs 

på ett par timmar, i en stimulerande och tävlingsinriktad miljö. På så vis får deltagarna 

praktisk projektkunskap och erfarenhet, helt utan risk.  

 

Europas ledande kommunikationslösning 

Projectplace är Europas ledande lösning för socialt samarbete i molnet. Sedan 1998 har 

europeiska organisationer ökat sin produktivitet med hjälp av deras säkra, mobila verktyg 

för kommunikation, samarbete och projektledning. 

 

“Samarbetet med JES gör att våra kunder kan få en helhetslösning; både ett konkret 

projekthanteringsverktyg från oss och en metodik för att utföra arbetet genom JES.” 

– Tobias Andersoon, COO Projectplace. 

 

 

 

Kontakt: Caisa Björndal på 0723-26 00 90 eller caisa.bjorndal@jesab.com  

 

JES är ett Jönköpingsbaserat managementföretag som levererar tjänster och utbildningar 

inom management och projekt, mot verksamhetsstyrning och utveckling. JES är 

specialiserade på styrning som skapar en logik med balans, utvecklat och anpassat med 

verktyg och utbildningar för organisationer, såväl kommersiella som icke-kommersiella.  

JES har utvecklat och äger rättigheterna till Projektlaboratoriet. 
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