
PROSJEKTUKA 2016

7.-11. NOVEMBER 2016

Effektiv prosjektopplæring for alle 
– uansett rolle og erfaring 

Jobb smartere MED OPPDATERT KOMPETANSE

– Delta på ett eller flere kurs

PROSJEKTUKA 2016 løfter deg og dine prosjekter

TRENGER DU TIPS TIL Å VELGE KURS? 
HAR DU SPØRSMÅL? 

Ta kontakt med oss i Holte Academy:

Britt-Heidi Brox 
tlf: 934 41 519 

Monica Halleland 
tlf: 930 90 501

...på én uke
Sett sammen ditt eget kompetanseløp. Velg ett eller flere kurs

BUSINESS CASE/ PROSJEKT-
BEGRUNNELSE BLI EN BEDRE PROSJEKTEIER

PORTEFØLJESTYRING

KOMMUNIKASJON I PROSJEKTER

GEVINSTREALISERING

USIKKERHETSSTYRING

PLANLEGGING 
OG OPPFØLGING

PRAKTISK 
PROSJEKTARBEID

LEDERSKAP I PROSJEKTER

EFFEKTIV PROBLEMLØSNING



NILS C. IHLEN
PMP®, PRINCE2®, IPMA-B, Managing Benefits™, Accredited 
MoP® og SPL® Trainer
«Et av de bedre kursene jeg har deltatt på, med en svært dyktig 
foreleser. Nils var flink til å aktivisere alle, og god på å variere under- 
visningen. Jeg er veldig fornøyd med utbytte av kurset. Dette var 
topp!» – Kjersti, Gjensidige

KERSTIN WENZEL
PMP®, PRINCE2®, sertifisert Coach
«Kerstin hadde en fantastisk evne til å formidle og kombinere 
diskusjoner, oppgaver og teori. Måten kursleder fremførte forskjel-
lige emner i faget, var svært interessant. Dette var et nyttig kurs 
med en dyktig og engasjerende kursholder.» – Per Erik, Infratek

MARTIN HARTMANN
MoP®, Accredited PRINCE2® Trainer
«Bra kurs. Martin som kursholder gjorde en veldig god jobb, og det 
er tydelig han har mye kunnskap om fagområdet. Han lykkes i å 
formidle dette på en god måte samtidig som han inkluderte kurs-
deltakerne.» – Stig, Skangas

TRYGVE SAGEN
PRINCE2®, Accredited SPL® Trainer
“Jeg har deltatt på kurset Usikkerhetsstyring og synes at dette var et 
svært nyttig og bra kurs. Trygve er trygg som kursholder og etter min 
mening en god kunnskapsformidler som får relativt «faglig tungt» 
stoff til å fremstå som spennende og interessant!» – Roar, Avinor

STEINAR WESTLAND
PMP®, MSP®, Managing Benefits™,  Accredited PRINCE2® Trainer
«Et meget godt kurs. Steinar er en av de beste kursholdere jeg har 
hatt. Han fikk formidlet mye teori på kort tid og på en svært ener-
gisk og motiverende måte. Han var klar, kompetent, inspirerende og 
ryddig. Rett og slett imponerende!» – Mette, Høgskolen i Lillehammer

 
 
Vi gjentar suksessen fra 2015. Nå kommer 
en ny mulighet. Flere og nye prosjektkurs. 
Håper du blir med!

Prosjektuka er en kunnskapsarena, en uke 
fylt med aktuell prosjektkunnskap og et 
sosialt møtested for å bygge relasjoner. 
Vi har samlet det beste fra våre kurs i 
en intensiv faguke, 7.-11. november, og 
tilbyr totalt 10 kurs. Du velger selv hvor 
mange kurs du ønsker å delta på og kan 
velge mellom 2 ulike tema hver dag. 
Kursene vi tilbyr dekker ulike kunn-
skapsområder innenfor prosjektfaget, og 
her finner du garantert ett eller flere kurs 
som passer for deg og dine kollegaer, 
uavhengig av rolle, bakgrunn og erfaring.  
 
Sett sammen din egen kompetansepakke 
og velg de tema hvor du trenger fag-
lig påfyll. Hver kursdag starter med lett  
frokostservering og et kort inspirasjons-
innlegg. 

Vi gleder oss til å møte deg og ønsker deg 
velkommen til en utviklende uke med 
faglig og sosialt påfyll!

VELKOMMEN TIL 
PROSJEKTUKA 2016! 

Med vennlig hilsen

KERSTIN WENZEL
Daglig leder 
Holte Academy

Vi skaper gode læringsopplevelser

Vi er ledende kompetansepartner og tilbyder av prosjektopplæring og er stolte over å ha 
hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og til å lykkes i egen prosjekthverdag 
gjennom effektiv prosjektopplæring. Bli bedre kjent med oss: www.holteacademy.no

Vi er en ledende kompetansepartner og leverandør av prosjektopplæring. Vi er stolte over å ha hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve 
mestring og til å lykkes i egen prosjekthverdag gjennom effektive kurs og rådgivning. Bli bedre kjent med oss: www.holteacademy.no

BRUK PROSJEKTUKA 2016 TIL Å BYGGE 
KOMPETANSE FOR DEG OG DIN BEDRIFT

Bruk Prosjektuka 2016 til å bygge kompetanse for deg og din bedrift

PROSJEKTUKA 2016 – Kurs for alle utøvere av prosjektfaget. Her finner du garantert ett eller flere kurs som 
passer for deg og dine kollegaer, uavhengig av rolle, bakgrunn og erfaring. Faglig påfyll gjennom en hel uke. Velg om du vil delta 
på ett eller flere kurs. Få ny kunnskap, bli inspirert og knytt nye kontakter!

HOLTE ACADEMY
DRAMMENSVEIEN 145 A

SKØYEN/ OSLO

www.holteacademy.no10 ULIKE PROSJEKT-
FAGLIGE KURS 

I LØPET AV EN UKE

7.-11. NOVEMBER
2016

Hva? Hvor? PåmeldingNår?



Delta på kurs én eller f lere dager –

VELG MELLOM 10
ÉNDAGS KURS

PRAKTISK 
PROSJEKTARBEID 

Få en effektiv introduksjon 
til prosjektfaget og lær 
hvordan du kan gjennomføre 
vellykkede prosjekter.

PLANLEGGING 
OG OPPFØLGING

Lær om hvordan du effektivt 
etablerer realistiske prosjekt- 
planer og følger opp disse. 

LEDERSKAP I 
PROSJEKTER

Bli bevisst lederrollen i 
prosjekter og hvordan du 
kan fylle og utvikle den på 
best mulig måte.

KOMMUNIKASJON I 
PROSJEKTER

Forstå betydningen av god 
kommunikasjon i prosjekter 
og bruk dagen for å utvikle 
egne ferdigheter.

USIKKERHETS-
STYRING

Lær om hvordan du håndterer 
og utnytter både risiko og 
muligheter i prosjektets livsløp. 

EFFEKTIV PROBLEM-
LØSNING

Lær hvordan du kan bruke 
rotårsaksanalyse for å finne 
gode løsninger på uønskede 
hendelser.

GEVINST-
REALISERING

Lær om hvordan du oppnår 
ønsket gevinst/effekt i 
prosjektene dine.

PORTEFØLJE-
STYRING

Lær om hvordan du velger 
de riktige prosjektene og 
prioriterer mellom pågående.

BLI EN BEDRE 
PROSJEKTEIER

Bli bevisst prosjekteier-
rollen og samspillet med 
prosjektleder.

BUSINESS CASE/
PROSJEKTBEGRUNNELSE

Lær å utarbeide Business 
Case som gir god forankring av 
prosjektet og bruk det aktivt 
som styringsverktøy.

ALLE KURS 9-16 - ALLE DAGER

* For deg som har lyst til å delta på flere kurs eller dere som kommer 
flere fra samme bedrift

Vi har satt opp 2 ulike kursrekker. Strøm 1 dekker sentrale 
kunnskapsområder innenfor prosjektfaget. Her finner du  
tema som passer for alle, enten du er ny eller erfaren.  
I strøm 2 finner du relevante tema med et mer forretnings-
messig og strategisk fokus og som er høyst relevante for å 
sikre vellykkede prosjekter og realisering av gevinster. Du 
velger selv de kursene (både fra strøm 1 og strøm 2) som 
er riktig for deg og din rolle. Velg tema hvor du trenger 
faglig påfyll! Gå til www.holteacademy.no for påmelding.

STRØM 1: KURS 1-5
Prosjektledelse I. 
For nybegynner og erfaren.

STRØM 2 : KURS 6-10
Prosjektledelse II. 
Prosjektledelse i et bredere 
perspektiv.

 
 Kurs har gratis e-læringskurs/selvstudie med oppgaver 

for å gi deg et best mulig fundament før kurs. Valgfri 
gjennomføring. 
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LUNSJ
12-12.45

KURSSLUTT 16FROKOST 08-08.30
INSPIRASJON 08.30-09

KURSSTART 09

PMP® SERTIFISERT? HVERT KURS GIR 7-12 PDU

98 10

TORSDAG 10. NOVMANDAG 7. NOV ONSDAG 9. NOV FREDAG 11. NOVTIRSDAG 8. NOV

HVERT 4. KURS/DELTAKER 
ER GRATIS*

PMP® SERTIFISERT? 
HVERT KURS GIR 7-12 PDU

PÅMELDING OG MER INFO:

www.holteacademy.no


