KOMPETANSELØFTET SOM GIR DEG ØKT KONKURRANSEKRAFT
Gjør som en rekke ledende virksomheter, og send flere ansatte på våre effektive og populære 1 dagskurs.
Opplev økt mestring i egen prosjekthverdag.

SKAP RESULTATER
GJENNOM RIKTIG
KOMPETANSE!
PROSJEKTUKA 2017 arrangeres for
alle utøvere av prosjektfaget. Velg om
du vil delta på ett eller flere kurs. Her
finner du garantert tema som passer
for deg og dine kollegaer, uavhengig
av rolle, bakgrunn og erfaring.

PROSJEKTUKA
2017

8 KURS

6.-9. NOVEMBER

Å VELGE MELLOM

FÅ NY KUNNSKAP, BLI INSPIRERT
OG ETABLER FUNDAMENTET FOR
SUKSESS I EGNE PROSJEKTER!

HVERT 4. KURS
/DELTAKER
ER GRATIS

Prosjektuka gir deg BYGGEKLOSSENE du trenger FOR Å LYKKES MED DINE PROSJEKTER

VELKOMMEN TIL
PROSJEKTUKA 2017!

VELG MELLOM 8 KURS – delta én eller flere dager
KURS 1

KURS 3

PRAKTISK PROSJEKTARBEID
m/ Martin Hartmann

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

KURS 7

PLANLEGGING OG OPPFØLGING

EFFEKTIVE TEAM

KOMMUNIKASJON I PROSJEKTER

m/ Steinar Westland

m/ Martin Hartmann og Hanne Hårstad

m/Hanne Hårstad

Lær om hvordan du effektivt
etablerer realistiske prosjektplaner
og følger opp disse.

Lær hvordan du kan sette sammen
gode team og utnytte forskjeller for
å skape gode prestasjoner.

Forstå betydningen av god
kommunikasjon i prosjekter og bruk
dagen til å utvikle egne kommunikasjonsferdigheter.

Forskning viser at 70 prosent av all læring skjer når du
løser utfordrende oppgaver på arbeidsplassen. Resterende 30 prosent skjer i møte med andre kompetente
mennesker gjennom faglige diskusjoner og refleksjon
over praksis.

TORSDAG 9. NOV

I tillegg til å styrke din formalkompetanse gjennom
våre kurs, tilrettlegger vi for kompetanseoverføring mellom deltakerne gjennom erfaringsutveksling, case og
oppgaveløsning. Dette gjør vi for å styrke læringseffekten.

9-16

9-16

9-16

9-16

MANDAG 6. NOV

TIRSDAG 7. NOV

ONSDAG 8. NOV

KURS 2

KURS 4

KURS 6

KURS 8

LEDERSKAP I PROSJEKTER

BLI EN BEDRE PROSJEKTEIER

PORTEFØLJESTYRING

GEVINSTREALISERING

m/ Kerstin Wenzel

m/ Nils C. Ihlen

m/ Nils C. Ihlen

m/ Nils C. Ihlen

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

Få bedre grep om prosjekteierrollen
og samspillet med prosjektleder.

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

Lær om hvordan du oppnår ønsket
gevinst i prosjektene dine.

9-16

9-16

PÅMELDING OG MER
INFORMASJON
www.prosjektuka.no

Skal du jobbe med prosjekter forutsetter det at du har
relevant kompetanse. Dette fundamentet gir vi deg i
PROSJEKTUKA 2017. Uka er sammensatt av 8 kurs som
representerer hvert sitt kunnskapsområde innen prosjektfaget og er basert på beste prosjektpraksis.

KURS 5

PMP®
SERTIFISERT?
HVERT KURS GIR
7-12 PDU

HVERT 4. KURS
/DELTAKER
ER GRATIS

9-16

9-16
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ALLE KURS 9-16 - ALLE DAGER

Frokost 08-08.30
Inspirasjon 08.30-09
Kursstart 09

Kursslutt
Lunsj
12-12.45

Alle kurs i PROSJEKTUKA holder et høyt faglig nivå, og
gjennomføres av erfarne kursholdere som skaper trygge
læringsomgivelser.
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Økt kompetanse innen prosjektfaget er en investering i den enkelte
medarbeider og fundamentet for
virksomhetens fremtid.
Vi ser frem til å møte dere!
Med vennlig hilsen
Kerstin Wenzel
Daglig leder
Holte Academy

Sett sammen ditt eget kompetansepakke.
Velg ett eller flere kurs

...PÅ ÉN UKE

VÅRE KURSHOLDERE
brenner for å skape gode læringsopplevelser
gjennom relevante, engasjerende og nyttige kurs
MARTIN HARTMANN
Accredited PRINCE2® Trainer og MoP®

PROSJEKTUKA 2017 er
en nyttig læringsarena
for å få innsikt i sentrale
aspekter av prosjektfaget.

PRAKTISK

PLANLEGGING

PROSJEKTARBEID

OG OPPFØLGING

«Praktisk prosjektarbeid» er et nyttig kurs for deg som ønsker
overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om
prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene
som du kan bruke i ditt prosjektarbeid.
HANNE HÅRSTAD

KOMMUNIKASJON

LEDERSKAP I PROSJEKTER

I PROSJEKTER

PORTEFØLJE-

EFFEKTIVE TEAM

Kom flere fra samme
virksomhet, spre dere
på ulike kurs og del
kunnskap i etterkant.

STYRING

«Effektive team» og «Kommunikasjon i prosjekter» er to kurs som
tar for seg det vi innen prosjektfaget kaller soft skills. Vil du håndtere interessenter og team på en mer profesjonell måte er dette
kursene for deg. Her får du mulighet til å både forstå og videreutvikle egne kommunikasjons- og menneskeferdigheter.
NILS C. IHLEN
PMP®, PRINCE2®, Managing Benefits™ og Accredited MoP® Trainer

BLI EN BEDRE

GEVINSTREALISERING

PMP® og PRINCE2®

PROSJEKTEIER

Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring
av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på
kursene «Gevinstrealisering», «Porteføljestyring» og «Bli en bedre
prosjekteier». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen.
KERSTIN WENZEL
PMP®, PRINCE2® og sertifisert coach

Trenger du tips til å velge kurs eller har du
andre spørsmål? Ta kontakt med oss:

Britt-Heidi Brox
tlf: 934 41 519

Monica Halleland
tlf: 930 90 501

NÅR?

HVA?

HVOR?

6.-9. nov. 2017

8 ulike prosjektfaglige kurs
i løpet av en uke

Holte Academy
Drammensveien 145 a
Skøyen/Oslo
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FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING – www.holteacademy.no/prosjektuka
Holte Academy 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

Jeg anbefaler dette kurset for alle som ønsker en større bevissthet
for hvordan du som prosjektleder kan skape gode resultater gjennom andre. Du vil bli godt kjent med deg selv, få bekreftet dine
styrker og ditt utviklingspotensial, og lære hva som skal til for å
oppnå et enda bedre samspill i prosjektteamet.
STEINAR WESTLAND
PMP®, Accredited PRINCE2® Trainer, Managing Benefits™ og MsP®

«Planlegging og oppfølging» er kurset for deg som vil ha bedre
grep om prosjektplanene. Vi ser særlig på planlegging av omfang,
tid og kost, og hvordan følge opp dette i prosjektet. Vil du ha mer
kontroll på planlegging av prosjektet, er dette kurset for deg.

