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Vi hjælper vores kunder med...
Better Projects
Agile Leadership
Service Value

HVORFOR VÆLGE
METIERWESTERGAARD?
MetierWestergaard er førende indenfor Projekt- og
Porteføljeledelse, Agile Metoder og IT Service Ma
nagement. Vi ser, at stadig flere virksomheder har
behov for at styrke deres organisation indenfor dis
se områder – ikke mindst drevet af massiv digitali
sering. Vi er specialisthuset, der kan understøtte den
rejse. Vi er stolte af at præsentere et af markedets
mest omfangsrige og kvalitetsbetonede
kursusudbud til professionelle IT og Projektfolk.
Hos os finder man det meste fra ITIL®, PRINCE2®,
SAFe®, Change Management, Service Desk, DevOps,
SIAMTM, IT-Service Excellence til Gaming,
specialistkurser, teambuilding m.m. Vi sætter en ære
i, at vores kurser altid bliver gennemført og vi har
en stor instruktørkapacitet, der kan dække de fleste
kursusbehov med kort varsel.
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Vores instruktører er fagfolk med jord under
neglene fra konsulentopgaver ude hos vores kunder.
Vi er ofte først på bolden og leverer kurset der hvor
du er - i vores kursuscenter, hos samarbejdspartnere
i Aarhus og Aalborg samt ude hos vores kunder i
hele landet.
Vores kurser afvikles fysisk, online, som E-læring
eller blended, hvilket sikrer stor fleksibilitet for
vores kursister. Og så tør vi give en rigtig
eksamensgaranti. Snubler man over
eksamensbumpet i første forsøg, får man et nyt
kursus uden beregning.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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KURSUS FORMATER
E-LÆRING

KLASSE KURSER

ONLINE KURSER

MetierWestergaards e-læring er
udviklet på den banebrydende
adaptive platform Area9
Rhapsode, som automatisk
tilpasser sig din læringsstil, din
viden, dine færdigheder og
endda dine karaktertræk. Alt
med fokus på, at du skal lære så
meget som muligt, så hurtigt
som muligt. Med et
E-læringskursus fra
MetierWestergaard har du
adgang til kurset i et år, og
eksamen tager du, når du er klar.
Vi har allerede mange
certificerende kurser som
E-læring, og flere er på vej.

Traditionelt kursus med
instruktør i klasselokale. Man
mødes, udveksler erfaringer, og
modtager undervisning hos os,
hos en af vores partnere, eller vi
kommer ud til dig. Alle kurser
består af teori, kombineret med
gruppeopgaver og cases. De
fleste klassekurser afsluttes med
en eksamen, der tages online på
selve kurset.

Der undervises online (MS Teams
eller Zoom), hvor du som
deltager er på hjemmefra, fra
kontoret, bilen eller et helt 3.
sted. Alle vores instruktører har
stor erfaring med online
undervisning, og meget er som
et fysisk klassekursus:
Gennemgang af teori med
spørgsmål/svar. Gruppearbejde
med efterfølgende
fremlæggelser. Afsluttende med
en online eksamen, som du tager
når du har tid – selvfølgelig også
online!

Vi er altid klar med
råd og vejledning, så
du nemt finder det
rigtige kursus
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ITIL® 4 KURSER
ITIL er verdens mest anerkendt rammeværktøj for IT og digitale services, som leverer en omfattende praktisk
og gennemprøvet vejledning til etablering af et effektivt service management system.
Med ITIL fås et værktøj til at facilitere vækst og business transformation og understøtte organisationen i at
opnå deres vision og målsætninger, ved tilpasse IT og digitale services til organisationens behov.

Med ITIL 4 siger vi farvel til ITIL
Lifecycle, som erstattes af ITIL 4’s
ervice Value System.
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ITIL® 4
FOUNDATION

ITIL® 4
FOUNDATION BRIDGE

Her starter din ITIL® 4-uddannelse

Hvis du har et ITIL® Foundation V3/2011
certifikat

ITIL 4 Foundation giver dig de grundlæggende
forudsætninger for at arbejde med IT-service
management. På kurset får du en forståelse for ITIL
4’s service management framework og koncepter,
og du lærer, hvordan ITIL® understøtter moderne
teknologier og måder at arbejde på. Kurset afsluttes
med en ITIL 4 Foundation certificering.

ITIL 4 Foundation Bridge er en genvej for de, der
tidligere har erhvervet et ITIL Foundation 2011
certifikat. Du undervises i ITIL 4’s service
management framework og koncepter, mens den
del af stoffet, der vedrører ITIL 4’s pendant til ITIL
2011s processer, er selvstudie. Kurset afsluttes med
en ITIL 4 Foundation certificering.

Kursets formål er at introducere deltagerne til
styringen af moderne IT-understøttede services, at
give en grundlæggende forståelse for ITIL 4’s
begreber og koncepter, og at anskueliggøre,
hvordan man med ITIL 4 kan forbedre både sit eget
og sin IT-organisations arbejde.

Tag det som
Superflex!
Se side 7

ITIL Master
ITIL Managing
Professional (MP)
ITIL
Specialist
Create,
Deliver &
Support

ITIL
Specialist
Drive
Stakeholder
Value

ITIL Strategic
Leader (SL)

ITIL
Specialist

ITIL
Strategist

ITIL
Strategist

ITIL
Leader

High
Velocity
IT

Direct,
Plan &
Improve

Direct,
Plan &
Improve

Digital
& IT
Strategy

ITIL Foundation
Har du både Managing Professional og Strategic Leader certifikaterne, kvalificerer du dig
til ITIL® Master.
HVORDAN BLIVER DU CERTIFICERET I ITIL® 4?
Med ITIL 4 halveres antallet af kurser og certifikater
fra tolv til seks, som du kan se i skemaet herover.
Udgangspunktet er et nyt ITIL 4 Foundation
certifikat, og herfra kan du gå i to retninger.
Managing Professional retningen er for specialister.
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Den har fire certificerende kurser, og tager du alle
fire, får du et Managing Professional certifikat.
Strategic Leader er for ledere. Den har to
certificerende kurser, og tager du begge certifikater
får du et ITIL Strategic Leader certifikat.

ITIL® 4 FOUNDATION SUPERFLEX
Udover, den klassiske kursusafvikling over 2 dage, (fysisk eller online) tilbyder vi vores unikke ITIL 4 SuperFlex
koncept, har du mulighed for at tage din certifceringsuddannelse virtuelt i moduler – når det passer dig.
Du skal igennem 4 moduler (kurset varer normalt 2 dage). Hvert modul varer 3 timer. Du kan vælge at følge et
modul om formiddagen kl. 9-12 eller om eftermiddagen kl 13-16 og du kan frit skifte mellem formiddagen og
eftermiddagen, som det passer ind i din hverdag. Du kan vælge at følge de 4 moduler på én uge, eller du kan
fordele din uddannelse over flere uger.
Føler du, at du har behov for et modul en ekstra gang, så er der også mulighed for at tage modulet igen.
Alt foregår virtuelt med en af vores erfarne instruktører, som underviser online.
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TO RETNINGER MED ITIL 4 ®
Kursets formål er at bringe deltagere, der er ITIL®
V3 Experts, eller som har opnået 17 ITIL V3-points,
op på et ITIL 4 Managing Professional Transitioncertifikat, som ”automatisk” udløser fire certifikater:

Strategic Leader er for ledere. Den har to
certificerende kurser, og tager du begge certifikater,
får du et ITIL Strategic Leader-certifikat.

Managing Professional-retningen er for specialister.
Den har fire certificerende kurser, og tager du alle
fire, får du et Managing Professional-certifikat.

CREATE, DELIVER
& SUPPORT
Create, Deliver and Support er
det næste naturlige skridt oven
på Foundation-niveauet. Kurset
fokuserer på value streams til at
skabe, levere og supportere
digitale services, og beskæftiger
sig desuden med de
kompetencer og egenskaber, der
kræves af en digital
serviceorganisation.

DRIVE
STAKEHOLDER
VALUE
Kursets formål er at guide ITorganisationer og deres kunder,
brugere, leverandører og
partnere igennem de principper
og practices, som er
forudsætningen for
værdiskabelse. Det fokuserer på
konvertering af efterspørgsel til
værdi via IT-understøttede
services.

ITIL Managing
Professional (MP)
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HIGH-VELOCITY
IT
Kurset samler alle trådene fra IT
service management og leanagile metoder som Scrum,
DevOps, SAFe m.fl. og viser,
hvordan alle elementerne fra de
forskellige modeller hænger
sammen og kan anvendes i
samspil, også på tværs af
organisatoriske skel (som
eksempelvis udvikling og drift)

ITIL Strategic Leader (SL)

ITIL
Specialist

ITIL
Specialist

ITIL
Specialist

ITIL
Strategist

ITIL
Strategist

ITIL
Leader

Create
Deliver &
Support

Drive
Stakeholder
Value

High
Velocity
IT

Direct,
Plan &
Improve

Direct,
Plan &
Improve

Digital
& IT
Strategy

DIRECT, PLAN & IMPROVE

DIGITAL & IT STRATEGY

Kurset beskæftiger sig med strategisk styring og
målsætning, og hvordan enkelte elementer i
organisationen (teams, afdelinger osv.) indretter
deres mål og målinger, så de støtter op om
organisationens overordnede strategi og vision.

Kursets formål er at gøre deltagerne i stand til at
fokusere på udfordringer forbundet med at udvikle
en digitaliseringsstrategi, og ikke mindst hvordan
strategi sammenkædes med forretningens ønsker
og krav.

Desuden inddrages continual improvement og
organisatorisk forandringsledelse som discipliner til
løbende at forbedre ikke bare virksomhedens udbud
af værdiskabende services og produkter, men også
forbedringer i mennesker, processer og teknologi.

Kurset henvender sig til ledere, projektledere og
chefer, der alle har det tilfælles, at de arbejder med
strategier og hvordan en organisation
transformeres til fremtidens digitalisering.

SUSTAINABILITY IN DIGITAL
AND IT

ACQUIRING AND MANAGING
CLOUD SERVICES

Kurset handler om organisationens evne til at
løbende forbedre sit udbud af services med henblik
på at skabe en bæredygtig forretningsmodel, og
er bygget op om ITIL’s guiding principles continual
improvement model

Med udgangspunkt i kunderejsen beskæftiger
kurset sig med at identificere, analysere og
udvælge muligheder for cloud-baserede løsninger
i markedet, hvordan disse services integreres med
andre services, og hvordan organisationen kan sikre
værdiskabelse gennem de indkøbte cloud-services.

Kurset omfatter, ud over en multiple choiceeksamen, også nogle praktiske opgaver, som har til
formål at koble viden om bæredygtighed (baseret
på FN’s 17 bæredygtighedsmål) sammen med
organisationens IT- og digitale strategi

Modellen i kurset baserer sig på customer journey
modellen fra Drive Stakeholder Value

Bemærk, at dette modul kan tages selvstændigt,
og altså ikke forudsætter en ITIL Foundationcertificering

Nye
ITIL 4 kurser!

Har du nok
ITIL V3 point kan
du tage kurset
ITIL 4 Managing
Professionel
Transition
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PRINCE2 ®
På vores PRINCE2 kurser lærer du at planlægge og styre et projekt, så det bliver færdigt til tiden, til prisen og i
den aftalte kvalitet.
PRINCE2 er en internationalt anerkendt og certificerende projektstyringsmetode, hvor du får konkrete
redskaber og et fælles sprog for projektprofessionelle fra start til slut.
Vi bruger danske kursusmaterialer, og vores instruktører er i en liga for sig. Det er måske derfor, vi har en
rigtig høj pass rate på næsten 100%.

Grundkursus

Overbygning

ROADMAP
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PRINCE2
PRACTITIONER
2 DAGE

PRINCE2 FOUNDATION
3 DAGE

PRINCE2
AGILE
PRACTITIONER
3 DAGE
CHALLENGE OF
EGYPT
1 DAG

PRINCE2®
FOUNDATION,
6TH EDITION

PRINCE2®
PRACTITIONER,
6TH EDITION

En kontrolleret tilgang til
projektstyring

Tag din PRINCE2® karriere
skridtet videre med en PRINCE2 Practitioner certificering!

Vores PRINCE2 Foundation
kursus giver dig de
fundamentale værktøjer til at
kunne involvere dig i projekter
og projektarbejde. Med et
PRINCE2 Foundation kursus vil
du således kunne bidrage til at
styre projekter succesfuldt i mål.
PRINCE2 Foundation
certificeringen er en stærk
tilføjelse til dit CV. For dig der
allerede arbejder med projekter,
giver kurset dig et papir på dine
projektledelseskompetencer og
for dig der ønsker at udvide dine
karrieremuligheder til at kunne
søge job indenfor projektstyring
og projektarbejde er kurset den
mest søgte certificering i
projektrelaterede jobs.

Vores PRINCE2 Practitioner
kursus giver dig kompetencer til
i højere grad at kunne involvere
dig i projekter. Du bliver I stand
til at analysere og anvende
relevante tilgange, processer og
procedurer for at kunne styre
projekter succesfuldt i mål.
Som forberedelse til kurset får
du adgang til vores e-læring,
derfor har vi ekstra tid på
klassekurset til at lave cases og
diskutere den praktiske
anvendelse.
Det er vi de eneste på markedet,
der tilbyder!

PRINCE2® AGILE
PRACTITIONER
Projektledelse til dynamiske
projekter
Agil udvikling er en
nødvendighed i en verden af
virksomheder, der har behov for
at forandre og forny sig med
rivende hast. På dette kursus
lærer du, hvordan du med
PRINCE2 som fundament kan
levere den agile projektledelse,
der gør agil udvikling effektiv og
værdibaseret.
Få forståelse for, hvornår agil
projektledelse med fordel kan
tages i anvendelse. Lær at
anvende PRINCE2 modellen i
en agil sammenhæng og lær at
specificere projektleverancer
og succeskriterier ud fra agile
principper.
Det er en forudsætning, at du
har et PRINCE2 Foundation
certifikat for at tage dette
kursus.

The challenge of Egypt
Med dette simultationsspil får du på
en spændende måde en forståelse for
den projektmodel, du skal lære.
Spillet kan indgå i PRINCE2
firmakurser.
Læs mere på side 27
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VORES UNIKKE FORLØB
Tag dit kursus på din foretrukne måde, med det kursus forløb der passer dig.
Vi tilbyder unikke forløb som passer til vores kursisters forskellige ønsker og præferencer for læring. Vores
forløb sikrer solid læring, og vi er de eneste i Danmark, der tilbyder denne brede portefølje af PRINCE2®
kursustyper.

PRINCE2® KURSER VI
TILBYDER:
•
•
•

Du kan altså
få din PRINCE2
certificering med
præcis det forløb
der passer dig!

PRINCE2 Foundation klassekursus eller PRINCE2
Foundation e-læring
PRINCE2 Practitioner klassekursus eller
PRINCE2 Practitioner e-læring
PRINCE2 Agile Practitioner klassekursus eller
PRINCE2 Agile Practitioner e-læring

PRINCE2®
E-læring

(Selvstænding
med sparring)

Intro til
PRINCE2®

Forberedelse
til eksamen

Med instruktør

Med instruktør

Eksamen
og certifikat

E-læring
(Med sparring)

Hvilken PRINCE2® vej,
skal jeg vælge?

PRINCE2®
Klassekursus

Intro til
PRINCE2®

Forberedelse
til eksamen

Med instruktør

E-læring
(Som forberedelse)

Eksamen
og certifikat

Med instruktør

2-3 dage

PRINCE2® ELÆRING

PRINCE2® KLASSEKURSUS

Her får du adgang i 12 måneder til vores adaptive
PRINCE2 elæring. At elæringen er adaptiv betyder,
at den tilpasser sig din læringsstil og den viden, du
allerede besidder.

Alle vores PRINCE2 klassekurser kombineres med
vores e-læring. Det betyder, at du får adgang til
vores e-læring til støtte for din forberedelse til
klassekurset. Det sikrer dig meget bedre forståelse,
og en markant højere mulighed for at bestå
eksamen. Dette er vi de eneste i Danmark, der
tilbyder.

Ved siden af e-læringen har du mulighed for at
deltage på vores online ”Intro til PRINCE2” og
“Forberedelse til PRINCE2 eksamen” sessioner, som
afholdes hver 14. dag (se under events). Her får
du indsigt i PRINCE2 metoden, og du får mulighed
for at stille spørgsmål samt høre andre kursisters
spørgsmål.
Gennem dit elæringsforløb har du mulighed for at
booke en 1:1 session med en instruktør.
Vi tilbyder PRINCE2 e-læring som enkeltforløb og
som kombinationspakker.
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Klassekursus
i metode

Endvidere har alle vores kursister mulighed for at
deltage på vores online sessioner ”Intro til PRINCE2”
og ”Forberedelse til PRINCE2 eksamen”, som et
supplement til kurset.

PROJEKTLEDELSE
Kurserne veksler mellem metode og praksis – du vil således få mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer,
du lærer på kurset. Denne vekselvirkning mellem undervisning og øvelser vil gøre det muligt for dig at få
metoden mere ind under huden, før du vender tilbage til dagligdagen, hvor du skal anvende din nye viden.

GRUNDLÆGGENDE
PROJEKTLEDELSE

RISIKOSTYRING I
PROJEKTER

Lær metoder og redskaber til projektledelse

Opnå indsigt i god og effektiv risikostyring i
projekter, så du bedst muligt kan sikre dine
projekters succes

Projektledelse er et speciale indenfor lederskab, som
handler om at kunne designe et forløb fra start til
slut.
Du lærer at fastlægge klare forventninger og mål for
projektet, vurdere risici, og styre efter den ønskede
effekt og værdi for forretningen.
Gennem praktiske øvelser bliver du trænet i at
håndtere projektledelsens forskellige udfordringer i
forhold til interessenter, beslutninger og de
forandringer projekter altid medfører i
organisationen.

Risikostyring i projekter er en helt afgørende
disciplin for at sikre succesfulde projekter.
Risikostyring handler grundlæggende om at
kortlægge og reducere projektets usikkerheder i
forhold til projektets mål (tid, kvalitet og
ressourcer).
Risikostyring er derfor en hel essentiel disciplin
inden for projektledelse, og det er afgørende at
have god indsigt i processer omkring risikostyring,
herunder identificere risici, samt have de rigtige
værktøjer.

At undervise andre
projektinteresserede
er i den grad en
fornøjelse
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SERVICE DESK UDDANNELSEN
En komplet uddannelse for Service Desk medarbejdere.
Fra dette kursuskatalog fornyr vi CSM Pro-konceptet. Med IT-support i praksis introducerer vi en
grunduddannelse for Service Desk-medarbejdere. Dette kursus etablerer alle de basale supportfærdigheder,
mens Struktureret Problemløsning og IT Service Excellence er overbygningskurser, der etablerer
specialistkompetencer inden for henholdsvis problemløsning og service excellence.
Hvis du er i gang med et CSM Pro-forløb, kan du gøre det færdigt som planlagt med IT Service Excellence,
Struktureret Problemløsning som de certificerende kurser, eller du kan vælge at kombinere med
IT-support i praksis

IT-SUPPORT I PRAKSIS
1 DAG

Når du har taget
dit certifikat
i hvert af de 3 kurser,
opnår du certifikatet
og titlen:
Customer Service
Management Professional

STRUKTURERET
PROBLEMLØSNING
2 DAGE

CUSTOMER SERVICE
MANAGMENT
PROFESSIONAL
IT-SERVICE
EXCELLENCE
2 DAGE
14
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IT-SUPPORT I
PRAKSIS
Grundkursus for Service Desk
medarbejdere
Service Desk medarbejdere er
det primære kontaktpunkt for
kunder og brugere, og deres
fokus er todelt: At levere høj
faglig kvalitet og en god
serviceoplevelse på hver eneste
henvendelse.
På dette kursus lærer du at
arbejde med serviceindgange
som f.eks. telefon, chat, mail,
sociale medier m.m. Du lærer,
hvordan du effektivt håndterer
problemer og bestillinger,
hvordan du anvender dit service
management system, og
hvordan du styrer dit tekniske
bagland, både i din egen
virksomhed og hos
virksomhedens
samarbejdspartnere.

STRUKTURERET
PROBLEM
LØSNING
Når du vil løse og ikke omgå
problemer
På kurset lærer du at løse
problemer systematisk, effektivt
og med et lille tidsforbrug.
Du lærer at opsamle al relevant
problemdokumentation, at finde
den korrekte root cause, og at
vælge den bedste og mest
omkostningseffektive løsning.
Du lærer desuden, hvordan
problemløsning kan skabe
genbrugelig viden, og hvordan
man kan opsætte kvalitetsmål
for problemløsning.

IT-SERVICE
EXCELLENCE
Sæt brugeren i centrum
IT-medarbejdere er både dybe
teknikere og professionelle
servicemedarbejdere. Dette
kursus sætter fokus på
serviceaspektet af IT-rollen.
Dine kunder og brugere er
forskellige, og der er stor forskel
på, hvordan de ønsker at
modtage service. På dette kursus
får du stærke redskaber til at
spotte de persontyper, du møder,
og du vil med disse redskaber
kunne matche kunders og
brugers servicepræferencer.
Samtidig bygger du langvarige
relationer, som gør dine kunder
og brugere til ambassadører for
din IT-afdeling.
Du får desuden et indblik i din
egen personlighed og adfærd, og
du kommer til at forstå dine
kommunikations- og
reaktionsmønstre. Således kan
du få det bedste ud af dine egne
styrker og undgå, at dine styrker
kommer til at overstyre i forhold
til kunder og brugere.

Customer
Drive
Simulationsspillet
for medarbejdere i
servicefunktioner
Læs mere på side 28
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CHANGE MANAGEMENT APMG

®

Verden er i den grad blevet uforudsigelig. Derfor er organisationers evne til at adaptere til forandringer er
afgørende for at være konkurrencedygtig. Samtidigt foregår også innovation med hidtil uset hastighed,
kompleksitet og global rækkevidde. Ledere og teamledere har derfor behov for at kunne levere kontinuerlige
resultater med langt højere grad af agilitet end tidligere. Alt dette ofte med geografisk spredte teams.
Udvikling af organisationer og projekter lykkes kun, hvis de understøttes af effektiv,
organisatorisk forandringsledelse.

CHANGE
MANAGEMENT
FOUNDATION

CHANGE
MANAGEMENT
PRACTITIONER

Lær de grundlæggende
teorier og metoder til
at lede og håndtere
forandringsprojekter i
din organisation, på en
struktureret og effektiv
måde.

Lær at anvende Change
management-metoder i
praksis, og hvordan du sikrer,
at forandringen fastholdes
og forankres i organisationen

Med et kursus i Change
Management Foundation bliver
du i stand til at gennemføre og
bidrage til vellykkede
forandringer på en professionel,
struktureret og effektiv måde.
Det sikrer, at jeres virksomhed
opnår de ønskede gevinster og
den forventede
forretningsværdi.
Der er ingen formelle
adgangskrav til at tage et kursus
og en certificering i Change
Management Foundation.
For at få mest ud af kurset er det
en fordel, at du har erfaring med
at arbejde i forandringsprojekter.
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Kurset er for dig, der allerede har
opnået en Change Management
Foundation-certificering.
Certificeringen er velegnet for
dig, der leder, håndterer eller på
anden måde bidrager til at
implementere forandringer i en
organisation.

NEXT LEVEL
LEADERSHIP
The agile Leadership
Fremtidens arbejdsmarked og
ledelse bygger på samarbejde,
handling og tillid. På dette
kursus får du værktøjerne til
at gentænke din organisation
og skabe en levedygtig, agil
virksomhed.
Deltag i et to dages kursus, hvor
du bliver introduceret til centrale
værktøjer og metoder for
effektivt samarbejde og
organisering, der benyttes af de
mest succesfulde og visionære
organisationer globalt. Kurset er
modulopdelt, og det er muligt at
lave firmaspecifikke workshops,
hvor der fokuseres på specifikke
moduler indenfor Future of Work
og Next Level Leadership.

AGILE / SAFE ®
Organisationer oplever et stigende pres på evnen til at omstille sig. Det har ledt flere og flere organisationer til
at arbejde agilt. I takt med at stadig flere i organisationen arbejder agilt, opstår spørgsmålet ”Hvordan kan vi
skalere den agile tilgang til hele organisationen?”. Her tilbyder SAFe et effektivt rammeværk, og derfor er
implementering af SAFe i voldsom vækst. MetierWestergaard er Scaled Agile partner, og vi underviser og
certificerer i SAFe. Vi har både åbne SAFe kurser og tilbyder også vores kunder tilpassede SAFe træningsforløb,
som kan være en del af en SAFe transformation.

LEADING SAFE®
Lær at lede agile transformationer i større organisationer, og bliv “Certified SAFe® Agilist”
På teamniveau er SAFe i princippet det samme som
Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder
i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe
både Program og Portfolio niveauerne, og her
bruger SAFe metoder fra System Thinking, DevOps,
Lean Start-up, Design Thinking, Lean og Kanban.
På vores Leading SAFe kursus opnår du en
dybdegående indsigt i SAFe rammeværket og det at
arbejde agilt og effektivt i større programmer. Der
gives også en forståelse af, hvordan de tre niveauer
i SAFe – Team, Program og Portfolio – spiller
sammen, og hvordan man får SAFe til at fungere i
en udviklingsorganisation.

LEADING SAFE®
SUPERFLEX
Vores unikke Superflex koncept
Vores unikke Leading SAFe Superflex kursus giver
dig mulighed for at tage kurset fordelt over 4 dage i
fire moduler, enten formiddag fra 9-12.30 eller
eftermiddag fra 13-16.30. Du kan sagtens følge
kurset formiddag den ene dag og eftermiddag den
anden dag. Det betyder, at du kan sammensætte dit
kursus, så det passer ind i din arbejdsdag.
Vi er de eneste i Danmark der tilbyder dette unikke
online koncept, og vi kører Leading SAFe Superflex
hver 3. uge. hele året!

Samtidig opnår du indsigt i, hvordan man driver en
agil transformation og hvordan det agile kan
skaleres på tværs af teams og organisatoriske
enheder. Et væsentligt element i dette er også,
hvordan man får mange teams til at arbejde
sammen om at levere ind til samme projekt – agilt
og effektivt.

Vi tilbyder
Leading SAFe kurser
hver 14. dag. Det er
Danmarks
største udbud!
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SAFE®
SCRUM
MASTER
Forstå rollen som Scrum
Master i en SAFe® Organisation, og bliv “Certified SAFe®
Scrum Master”
SAFe® Scrum Master omhandler
Scrum på team niveau samt
facilitering af team events. Der
arbejdes med konflikthåndtering
og team dynamik, samt den
daglige support af det Agile
Team.
Desuden forberedes deltagere på
at kunne planlægge og
eksekvere på program-niveau (PI
Planning). Denne PI Planning er
en afgørende komponent i den
skalerede agile udvikling, og
hvordan man arbejder med
Scrum på tværs af en
organisation – herunder iterativ
planlægning.
SAFe Scrum Master rollen
omhandler også at opbygge high
performing agile teams gennem
coaching. Scrum Master rollen er
essentiel i at sikre, at teamet
leverer den maksimale
forretningsværdi.
Som certificeret SAFe Scrum
Master kan du arbejde som
Scrum Master i en SAFe
organisation. Dette øger din
værdi for teams og
organisationer der arbejder med
at implementere SAFe.
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SAFE®
ADVANCED
SCRUM
MASTER

SAFE®
PRODUCT
OWNER/
MANAGER

Forstå rollen som Advanced
Scrum Master i en SAFe Organisation, og bliv “Certified
SAFe® Advanced Scrum Master”

Forstå rollen som Product
Owner og Product Manager
i en SAFe® organisation, og
bliv “Certified SAFe Product
Owner/Product Manager”

IT-medarbejdere er både dybe
teknikere og professionelle
servicemedarbejdere. Dette
kursus sætter fokus på
serviceaspektet af IT-rollen.

Scaled Agile Framework (SAFe®)
er det førende rammeværk for,
hvordan man skalerer agilt i
organisationer. SAFe forholder
sig ikke bare til det enkelte
teams arbejde, men også til
portfølje og store komplekse
løsninger.

Dine kunder og brugere er
forskellige, og der er stor forskel
på, hvordan de ønsker at
modtage service. På dette kursus
får du stærke redskaber til at
spotte de persontyper, du møder,
og du vil med disse redskaber
kunne matche kunders og
brugers servicepræferencer.
Samtidig bygger du langvarige
relationer, som gør dine kunder
og brugere til ambassadører for
din IT-afdeling.
Du får desuden et indblik i din
egen personlighed og adfærd, og
du kommer til at forstå dine
kommunikations- og
reaktionsmønstre. Således kan
du få det bedste ud af dine egne
styrker og undgå, at dine styrker
kommer til at overstyre i forhold
til kunder og brugere.

På dette SAFe® Product Owner /
Product Manager kursus lærer
du om flere ting på én gang. Du
får en dybdegående indsigt i
rollen som SAFe® Product Owner
i et agilt team, i rollen som
SAFe® Product Manager i et agilt
program og i Scrum, som
teamets arbejdsmetode. Alt
dette sættes i kontekst af SAFe®
som virksomhedens rammeværk.
Kurset giver dig også en agil
værktøjskasse til at arbejde med
krav i udviklingsprojekter.
Herunder, hvordan du skriver
gode ”Epics, Features og User
Stories”.

SAFE®
FOR TEAMS

SAFE®
DEVOPS

Forstå at arbejde som et
team i en SAFe® Organisation, og bliv “Certified SAFe®
Practitioner”

Fra ScaledAgile.com

Dette SAFe® for Teams kursus
giver indsigt i det daglige
arbejde i en SAFe®-organisation.
Det giver overblik over roller og
ansvar samt opbygning af high
performing teams. Der arbejdes
med user stories og nedbrydning
af features, planning og
eksekvering, review og retro
elementer. Således forberedes
deltagere på at kunne deltage på
PI Planning event som er en
afgørende komponent i den
skalerede agile udvikling.
Som certificeret SAFe®
Practitioner har du indsigt i
arbejdet som team medlem i en
SAFe®-organisation. Dette øger
din værdi for teams og
organisationer der arbejder med
at implementere SAFe®.

SAFE®
AGILE PRODUCT
MANAGEMENT

For at konkurrere på et
forstyrrende globalt marked skal
enhver organisation levere
værdifulde teknologiløsninger
med hurtig hastighed. Dette
kræver en delt DevOpstankegang blandt alle de
mennesker, der er nødvendige
for at definere, opbygge, teste,
implementere og frigive
softwaredrevne systemer - ikke
kun de ingeniører, der driver en
CI / CD-pipeline.

Fra ScaledAgile.com

Det to dages interaktive kursus
hjælper folk på tværs af
tekniske, ikke-tekniske og
ledende roller med sammen at
optimere deres værdistrøm fra
ende til anden. Deltagerne lærer,
hvad DevOps er, hvorfor det er
vigtigt for enhver rolle, og
designe en kontinuerlig
leveringsrørledning, der er
skræddersyet til deres
forretning. Deltagere arbejder i
tværfunktionelle teams for at
kortlægge deres nuværende
statusværdistrøm fra koncept til
kontanter, identificere store
flaskehalse til flow og opbygge
en handlingsplan for
implementering, der vil
fremskynde fordelene ved
DevOps i deres organisation.

Genkend, hvordan kontinuerlig
efterforskning fremmer
innovation og hjælper dig med
at definere en vision, strategi og
køreplan for at udnytte nye
markeder. Find ud af, hvordan du
fremskynder produktets
livscyklus for at få hurtig
feedback og hurtigt levere
ekstraordinære produkter og
løsninger, der glæder kunderne
- alt sammen med din
organisations strategi,
portefølje, udviklende arkitektur
og løsningsformål.

Agile Product Management kurset udnytter styrken ved Design
Thinking til at udvikle innovative
løsninger med dokumenterede
SAFe-funktioner til at udføre på
disse visioner. Lær den rigtige
tankegang, færdigheder og
værktøjer til at skabe vellykkede produkter - fra start til
pensionering - ved hjælp af Agile
teknikker.

Vi har Danmarks
største udbud af
SAFe® kurser
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SAFE® LEAN PORTFOLIO
MANAGEMENT

SAFE® RELEASE TRAIN
ENGINEER

Vi er blandt de få udbydere af SAFe LPM i
Danmark, og vores instruktører er førende
SAFe undervisere.

Lær hvordan du driver et Release Train!

At sikre strategi eksekvering er afgørende for
enhver organisations succes og et nøgleaspekt af
SAFe. Med en Lean Portfolio Management tilgang
kan du samarbejde på tværs af siloer, styrke teams
og organisere din virksomhed omkring værdi for
hurtigere at kunne tilpasse dig det, som dine kunder
efterspørger.
SAFe LPM kurset hjælper ledere, projektledere
(PMO’er) og andre nøgleinteressenter med at
planlægge dynamisk og være fleksible nok til at
justere initiativer og budgetter, efterhånden som
markedet ændrer sig. SAFe LPM kurset giver den
vejledning og de værktøjer, deltagerne har brug
for – med henblik på at kunne arbejde effektivt i
fjerntliggende miljøer med distribuerede teams. Du
lærer, hvordan du forbinder porteføljestrategi og
-initiativer til planlægning og udførelse af arbejdet,
hvordan du integrerer feedback fra budgetter, og
hvordan du tilpasser dig ændringer, med fokus på
vision og håndtering af roadmap.

Tjek vores
SAFe simulationsspil
FlyForYou
Det er stærkt!
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SAFe Release Train Engineer er kurset, der
certifcierer dig til at arbejde som RTE.
En SAFe Certified Release Train Engineer (RTE) er en
SAFe servant leader for et program og en coach med
ansvare for at drive end-to-end værdiskabelse i et
program eller fra en value stream i en Lean-Agile
enterprise.
En RTEs kompetencer er følgende:
Facilitere ceromonier på program-niveau
Drive programmer
Coaching af Agile Release Trains (ARTs) og Agile
Teams i hele tiden at forbedre ’value delivery’
Skabe transperens gennem metrikker der driver den
ønskede forandring
Facilitere afklaring af afhængigheder, udfordringer
og risici

SAFe Release train
afholdes som
lukket kursus for
virksomheder

DEVOPS
DevOps, en sammentrækning af Development og Operations, er en praksis, der forener softwareudvikling
(Dev) og IT Operations (Ops). DevOps består af en række principper og kompetencer, som gør virksomheder i
stand til hurtigere idriftsættelser, og som fremmer en kultur med løbende feedback og eksperimenter.
Et vigtigt princip er automatisering af alle trin i processen fra integration via test og release til deployment.
Målet er korte udviklingscykler, høj idriftsættelsesfrekvens og produkter, der løbende afstemmes med
forretningens behov.

DEVOPS FUNDAMENTALS
Dette kursus giver deltagerne den kompetence, som gør dem i stand til at bruge DevOps i praksis. Ved hjælp af
teori, pragmatiske eksempler og øvelser lærer du, hvordan du bringer DevOps i spil i dit team.
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med kontinuerlig integration, deployment og feedback, herunder
systemudviklere, arkitekter, projektledere, produktejere og DevOps-, Scrum- og Lean-professionelle.
Efter dette kursus kan du arbejde i DevOps Enable and Scale-området, og du opnår kompetence- modellens
“Proficient” niveau.

THE PHOENIX PROJECT
Vil du have nærkontakt med DevOps på en lærende
og underholdende måde, har vi simulationsspillet
”The Phoenix Project”. Én dag med en game leader
fra MetierWestergaard giver maksimal indsigt og
motivation, og spillet kan også bruges til
teambuilding på tværs af IT-udvikling og IT-drift.
Læs mere på side 27
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PROBLEM LØSNING
Komplekse problemer og major incidents løses sjældent med brandslukning og ”hvid magi”. Omgåelser eller
workarounds er, hvad man normalt kan præstere. Vil man løse problemerne, skal der arbejdes struktureret og
metodisk, og det kan man lære.

STRUKTURERET
PROBLEM
LØSNING
Når du vil løse og ikke omgå
På kurset lærer du at løse
problemer systematisk, effektivt
og med et lille tidsforbrug.
Du lærer at opsamle al relevant
problemdokumentation, at finde
den korrekte root cause, og at
vælge den bedste og mest
omkostningseffektive løsning.
Du lærer desuden, hvordan
problemløsning kan skabe
genbrugelig viden, og hvordan
man kan opsætte kvalitetsmål
for problemløsning.

MAJOR INCIDENT
MANAGEMENT
Lær at styre gennem major
incidents
Major Incident Management er
krisestyring, teamledelse,
struktureret kommunikation og
accelereret fremdrift. En
generalstab, der løbende
forsyner alle aktører og
interessenter med den ledelse og
information, der er behov for, for
at være maksimalt effektiv.
Dette kursus giver dig konkrete
redskaber og inspiration til at
flytte problemløsningen fra
øvelokalet til slagmarken...
”war-room” i praksis!

STRUKTURERET
PROBLEM
LØSNING
SIM4PEOPLE
Simulator fra Sim4People
Med Vores fleksible simulator
gør vi det muligt at skræddersy
kurser til en kundens behov,
f.eks:
•

•
•
•
•
•

Bliv
problemløsnings
specialist
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Registrering og
overdragelse af
komplicerede problemer i
service desk
Samarbejde mellem 1. og 2.
level support
Avanceret fejlsøgning for
tekniske eksperter
Facilitere problemløsning i
task force
Root cause analyser
m.m.

Vi anvender eksperimentel
læring og realistiske scenarier, så
deltagerne lærer systematisk
problemløsning ved at gøre det.
De får en dyb forståelse for de
underliggende principper, der
gør det muligt for dem at løse
eller facilitere løsningen af
komplicerede problemer
konsekvent og effektivt, selv i
nye og uventede situationer.

KNOWLEDGE MANAGEMENT
Genbrug af viden er stærkt effektivitetsfremmende, og anvendt i en IT-supportsammenhæng er der en stor
effekt på brugertilfredsheden, da kvaliteten af svar og løsninger stiger, mens sagsbehandlingstiden falder.
På kurset Knowledge Centered Service® Principles får du adgang til en markedsledende metode, som hurtigt
og med en lille indsats gør viden klar til brug.

KNOWLEDGE-CENTERED SERVICE® PRACTICES
Skift den transaktionsbaserede support ud med en support baseret
på videndeling
Bestillinger vælter ind og fejl opstår. Jo flere fejl, der
opstår, jo flere folk har I brug for. Det er en skrue
uden ende, hvis ikke medarbejderne begynder at
opsamle og dele viden systematisk. Med god
Knowledge Management kan man øge supportens
kapacitet uden at tilføre ressourcer. Samtidig får
brugerne bedre og hurtigere løsninger på deres
problemer. KCS revolutionerer supporten, så du
udfører din problemløsning uden at skulle bruge
ekstra tid på videndeling. Resultatet er, at
medarbejdere har adgang til organisationens
samlede viden, mens de sidder og løser
problemerne.

Kurset lærer deltagerne at udvikle og vedligeholde
viden sideløbende med, at medarbejderne løser
problemer og besvarer spørgsmål.
Deltagerne lærer om de fem processer, der styrer
kvalitet og livscyklus i vidensbasen, om best
practice for involvering af både teams og
medarbejdere og om, hvordan kvalitetsviden kan
styrke virksomhedens selvbetjeningsløsninger.

Eneste udbyder
indenfor KCS
med dansk
instruktør
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SIAM™
Det primære formål med SIAM (Service Integration and Management) er at skabe en konsistent styring,
sikring og ledelse af mange forskellige leverandører og services, hvad enten disse er eksterne eller interne.
Services indkøbes i stigende grad fra et netværk af forskellige leverandører, og i takt hermed vokser
udfordringerne med at få det hele til at spille sammen. SIAM omfatter leverandørkoordinering, integration,
samarbejde, interoperabilitet og leverancer.
Dette skaber et miljø, hvor alle parter kender sine respektive roller og ansvar, hvor alle er bemyndiget til at
levere, og hvor alle vil blive holdt ansvarlige for sine resultater.

SIAM™ FOUNDATION

SIAM™ PROFESSIONAL

Få styr på services fra forskellige leverandører

Forbedre og udvid din viden

Kurset omhandler blandt andet serviceintegratorens
rolle og ansvar i SIAM-økosystemet og
sammenhæng mellem de enkelte elementer i SIAMlivscyklus: Discovery and Strategy, Plan and Build,
Implement og Run and Improve.

SIAM Professional henvender sig til fagfolk, som
ønsker en dybere forståelse af praksisser i SIAM™ og
hvordan disse kan anvendes til at iværksætte en
SIAM-model, hvilke kompetencer der er nødvendige,
hvordan man vælger den rette serviceintegrator, og
hvor fokus bør ligge i den efterfølgende drift.

Du lærer også, hvordan du kan væve services fra
forskellige leverandører sammen til velintegrerede,
helstøbte ydelser til dine kunder og hvordan du kan
måle services end-to-end.
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GAMING
I vores simulationsspil overvinder du fælles udfordringer sammen med dit gaming team.
Simulering er en meget intensiv form for læring, hvor instruktøren fungerer som katalysator for deltagernes
egne oplevelser.
Deltagerne vil gennem paralleller til det daglige arbejde få vilde aha-oplevelser og vil gå hjem med en konkret
liste med forbedringspunkter, som kan bruges til at udvikle hele organisationen.

HVOR KAN GAMING
BRUGES?
•
•
•
•
•

Du ønsker effektive og dynamiske processer
Du ønsker bedre dokumentation og
videndeling
Du ønsker at skabe fælles fodslag, inden du
starter et projekt
Du ønsker at arbejde med teambuilding under
realistiske forhold
Du ønsker at øge motivationen inden en
forandring implementeres i organisationen

Vores instruktører er certificerede game leaders, og
de sikrer dig et optimalt udbytte, når du vælger
læring gennem leg!

Med simulationsspil
leger du læringen
ind!
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MARSLANDER®
For IT-afdelinger, der ønsker at øge hastighed og
kvalitet og skabe værdi for forretningen.
For at opfylde kundernes krav til værdiskabende ITservices, skal IT kunne reagere hurtigt på nye
forretningskrav og levere hurtige, sikre og stabile ITløsninger. Det er ikke altid til at forudsige alt, man må
ofte opfinde løsninger på nye situationer undervejs, og
det gælder om at opbygge partnerskaber med sine
leverandører, så de er velintegreret i den samlede løsning.
Sådan er det også ude i rummet. Missionen er at bringe
et MarsLander-fartøj til Mars, hvor det skal indsamle og
sende store mængder data tilbage til Jorden. Der skal
tages højde for alle eventualiteter – også det, der var
umuligt at forudse.
Det team, der skal styre MarsLander-missionen, må sikre
afstemning mellem øvrige teams og eksterne
leverandører, sikre at hardware og software er på plads,
og skal hurtigt og sikkert håndtere ændrede krav
undervejs.
Målet er at udforske, hvordan IT-afdelingen kan indrette
sig efter agile principper og skabe øget
forandringsparathed
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THE CHALLENGE
OF EGYPT
Byg en pyramide og lær projektstyring
Deltagerne i spillet får til opgave at planlægge
og gennemføre byggeriet af den storslåede
Keops-pyramide. Hvad gør I, når Nilen går over
sine bredder, græshoppesværme invaderer
markerne, og Faraoen konstant ændrer på sine
krav til byggeriet?
I lærer at jonglere med alle væsentlige
aspekter af projektstyring, når I skal sikre, at
pyramiden bliver bygget efter planen og
overholder budgettet.

Alle medarbejderne i Køge Kommunes
it-afdeling deltog i et endags Challenge
of Egypt. Ikke så mange arbejder med
projektledelse, men alle fik en bedre
forståelse for den projektmodel, vi arbejder
efter, og det var tydeligt for alle, hvor
afhængige vi er af hinanden
– uanset rolle.
Ivan Harreskov, IT Manager
Køge Kommune

THE PHOENIX PROJECT
A DEVOPS CASE EXPERIENCE
For IT-afdelinger, der vil udforske DevOps
principper
Hvad sker der…?
Vi kender den typiske IT-adfærd med klager over
udviklere, der kaster utestede løsninger over muren
til Driften og overlader til Driften at samle
stumperne. På den anden side hører vi Udvikling
klage over de barrierer, som Driften sætter op, og
som forsinker idriftsætningen.
I bogen ”The Phoenix Project” møder vi en
organisation, der står over for disse udfordringer.
Dette simulationsspil er bygget op omkring denne
banebrydende bog, og du får i spillet nærkontakt
med bogens dynamik.
Spillets formål er at vise, hvordan man med DevOps
principper opnår væsentlige forbedringer i
samspillet mellem Udvikling og Drift, og hvordan
man herigennem opnår en større forretningsmæssig
værdi.
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RALLY
Fart over feltet!
I Rally får du og dit team ansvaret for at bygge
og teste en racerbane, udvælge kørere og gennemføre et Formel 1-løb. Rally er et teambuilding spil, hvor dit hold bliver sat på prøve og får
testet alle samarbejdets facetter.
Deltagerne får styrket deres evne til at
kommunikere og samarbejde og får indblik i
hinandens forskelligheder og styrker.
Deltagerne kan ikke undgå at få øje på de sjove
og tankevækkende paralleller til det daglige
samarbejde i hverdagen.
Workshoppen henvender sig til alle, der ø
 nsker
teambuilding!

CUSTOMER DRIVE

Der er ingen begrænsning på deltagerantal.

Et simulationsspil for medarbejdere i servicefunktioner
I dette simulationsspil dykker deltagerne ned i nye
omgivelser, hvor de i realistiske situationer kan
afprøve og udvikle deres evner til at håndtere de
forskellige kundetyper, som de møder i deres egen
servicefunktion.
Customer Drive er et biludlejningsfirma, og
deltagerne spiller på skift rollerne som
servicemedarbejdere og kunder.
Efter hver runde giver kunderollerne deres
observationer, mens game leader giver sin feedback,
og som runderne skrider frem, bliver
servicekvaliteten højere og højere.
Customer Drive er for alle typer af
servicemedarbejdere – i kontaktcentre, IT-Service
Desks, borgerservicefunktioner, field service m.m.
Confucius sagde, ”I hear and forget, I see and
remember, I do and understand”.
Med Customer Drive hører, husker og forstår
deltagerne, hvordan de leverer excellent kunde
service!

28

APOLLO 13TM
AN ITSM CASE E XPERIENCE
For IT-afdelinger, der vil anvende ITIL Best
Practice
”Houston, we have a problem”. Sådan lød det, da
ilttank nummer 2 eksploderede cirka 55 timer inde
i Apollo 13-missionen. Apollo 13 var en
rutinemission, som næsten udviklede sig til en
katastrofe.
Deltagerne i spillet bombarderes med problemer fra
den virkelige Apollo 13-rumfærd og er nødt til at
løse dem, for at besætningen kan komme sikkert
ned.
Mange ITIL processer kommer i spil, og deltagerne
oplever, hvordan gode processer og godt teamwork
kan være altafgørende under pres.

GRAB@PIZZATM
Business-IT alignment i praksis
Hvad sker der, når forretningen beslutter sig for et
projekt, der involverer IT-afdelingen?

Houston
we have a
problem!

It oplever ofte at skulle gennemføre ændringer
med begrænsede ressourcer og under tidspres.
Kravene kommer fra mange forskellige sider og er
ikke koordinerede, hvilket skaber risiko for fejl og
løsninger, der gør mere skade end gavn.
I Grab@Pizza lærer du, hvordan I kan håndtere de
mange modstridende behov, og I vil på egen krop
mærke effekten af et godt samarbejde mellem
IT-afdelingen og forretningen.
Grab@Pizza kan spilles af IT-afdelingen alene eller
af IT-afdelingen sammen med forretningen.

”DSV’s Global IT management team spillede
to simultane Grab@Pizza spil – så vi kunne
konkurrere. Vi havde en fantastisk dag og en
meget kompetent game-leader, og kan varmt
anbefale dette simulationsspil”
Peter Vestergaard
DSV
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PC FACTORY
For IT-afdelinger, der vil udforske DevOps
principper
PC Factory er et simulationsspil, der
bringer hele værdikæden fra en PC forlader
distributøren til den rammer slutbrugeren i
spil. Som deltager spiller man realistiske roller,
f.eks. distributør, 3. line workplace arkitekt, 2.
line konfigurationsspecialist, 1. line supporter
i Service Desk, supportchef, projektleder m.m.,
og man arbejder med både enkeltstående
leverancer/problemer og store deployments.

En PC’s vej fra
producent til
slutbruger

FLY4YOU
Simulationsspil baseret på SAFe®
Fly4You er et simulationsspil, hvor deltagerne
lærer SAFe metoder og principper. Der er fokus på
at indfri høj forretnings- og kundeværdi, hurtig
implementering af nye produkter/service, sikre
færre fejl samt få gladere medarbejdere.
Simulationen tager udgangspunkt i en case
omkring et nyetableret flyselskab ”Fly4You”, som
har etableret en website med booking
funktionalitet målrettet unge rejsende.
Deltagerne bliver i simulationen stillet overfor
konkrete opgaver omkring at forbedre den
nuværende løsning for at sikre en forbedret
kundeoplevelse, øge salget samt rette op på fejl
fra tidligere.
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EVENTS OG NETVÆRKSGRUPPER

WEBINARER, SEMINARER
OG ROADSHOWS
Bliv klogere på kort tid

Hold øje med
vores events
MetierWestergaard er landets største udbyder
af konferencer, webinarer og seminarer inden
for projektledelse, agile metoder, IT Service og
Service Desk.

METIER.DK/EVENTSNETVAERK

Vi afholder gratis-webinarer hver måned,
hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne, som
vores konsulenter fortæller om med fokus på
best practices og praktiske anvendelser og
implementeringering
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har et
emne, som du ønsker, at vi skal tage op.
Følg os også på LinkedIn, på Facebook og på
vores blog på www.metier.dk.

31

NETVÆRKSGRUPPER
Vores netværk handler om at dele erfaringer og
læringer, men også om at få fagligt input fra vores
konsulenter eller andre fageksperter, som deler ud
af den nyeste indsigt, analyser osv.
Vores netværk mødes ofte i medlemmernes
virksomheder. På den måde får man set andre
organisationer end sin egen, og man får et godt
indblik i sin omverden. Nogle møder afholdes hos
MetierWestergaard, som stiller lokaler og faciliteter
til rådighed.

MetierWestergaard sørger desuden for al
administration og håndterer tilmeldinger,
deltagerlister, referatudsendelse m.m.
Selv om deltagelse i en netværksgruppe kræver
medlemskab, kan du deltage gratis i det første
møde i en gruppe. Og du kan se, om gruppen – og et
medlemskab – er noget for dig, inden du investerer
tid og penge.

Netværket er faciliteret af en erfaren
MetierWestergaard konsulent, som faciliterer
netværksmøderne og tager ansvar for det faglige
indhold, og som dermed sikrer det faglige udbytte
ved hvert møde.

PMO OG
PORTEFØLJELEDELSE
Netværket definerer sine egne
specifikke interesseområder fra
møde til møde og har generelt
fokus på alle aspekter indenfor
porteføljeledelse og PMO. Netværket er for dig, der er PMO
leder eller er leder for en projektportefølje.

Gruppen faciliteres af
Steen Knudsen og Ehsan Rezaifar
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Vi har i
øjeblikket
tre aktive
netværk

AGILE
OG SAFE®

IT SERVICE
MANAGEMENT

Der diskuteres forskellige temaer
indenfor de agile metoder. Det er
hand-on og diskussion af, hvordan man lykkes med at arbejde
agilt og skabe en agil transformation, herunder også i en SAFe
kontekst.

Medlemmerne i gruppen kommer med aktuelle emner for
diskussion og erfaringsudveksling. Det kan være hvordan man
bedst får styr på sin Problem
Management, hvordan Change
Management og udvikling hænger samme eller hvordan serviceaftalerne med kunderne skal se
ud og forankres.

Gruppen faciliteres af
Timo Larsen og Troels Jakobsen

Gruppen faciliteres af
Merete Wittenburg Lykke
og Martin Vojdeman

DELIVER SERVICE VALUE
KONFERENCEN 2022
– 360° IT fra ide til drift!

For 24. gang byder vi velkommen til
MetierWestergaards store konference Deliver Service
Value.
Konferencen har gennem årene udviklet sig fra
detailfokus på IT-support og drift til i år, hvor vi
udvider og favner emner, der vil interessere bredere.
På konferencen sætter vi fokus på de aktiviteter og
metoder, som skal være på plads for at sikre en
effektiv værdikæde fra et forretningsbehov opstår,
over udvikling igennem projekter og agile metoder,
til drift og værdiskabelse. Vi kalder det: Deliver
Service Value – 360° fra ide til drift!
Vi stiller skarpt på den udvikling, der med ekspresfart
sker i vores branche, både organisatorisk,
procesmæssigt og teknologisk.
På konferencen vil der være indlæg om digital
transformation, strategisk porteføljestyring,
projekteksekvering, agile transformation,
struktureret problemløsning og kundeorienteret
support. Med andre ord – hvad der skal til for at man
leverer succesfulde IT services, der virker!
Årets konference lægger op til spændende indlæg,
netværk, sparring med vores sponsorer, og ikke
mindst en god aften, med middag og samvær på
første dag af konferencen.

Tag fat i Steen
Sverker for info
om deltagelse og
vores attraktive
sponsorpakker!

Kom og bliv inspireret!
33

METIERWESTERGAARD
MEDLEMSFORUM
Som medlem af MetierWestergaards medlemsforum
kommer du tæt på dine kolleger i branchen, og på
vores service management know-how. Og du kan
handle til medlemspriser.

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?
Et medlemsskab omfatter din virksomhed og alle dets
medarbejdere, og medlemsfordelene er åbne for alle.
Medlemskabet gælder for et år, og koster kr. 4.900.

MEDLEMSFORDELE
Du får 10 % rabat på:
- Kursuspladser
- Firmakurser
- Konference- og seminarpladser
- Bøger
- Rådgivning og assistance
Du kan deltage i vores erfa- og interessegrupper,
som ledes af én af vores fagspecialister.

Indmeld dit
firma på
metier.dk/eventsnetvaerk/medlemskab/
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Vi tilbyder også et individuelt medlemskab
til kr. 1.900.

Tag fat i os

EKSAMENSGARANTI
MetierWestergaard er dedikeret til
kompetenceudvikling med høj kvalitet,
konkurrencedygtige priser og tilfredse kunder.

KURSER
SKRÆDDERSYET
TIL DIT BEHOV
Vi tilpasser workshops og kurser til
situationen i din virksomhed
Vi leverer kurser over hele Danmark, og vi
skræddersyr gerne kurserne til dine specifikke
behov.
Vi bruger vores egne, danske instruktører. De er
højt uddannede og har stor praktisk erfaring,
og de kan tage afsæt i din hverdag og
udfordringer.
De arbejder i mange forskellige organisationer,
og de møder mange forskellige udfordringer. De
kan møde dine medarbejdere der, hvor de er.
Med skræddersyede kurser leverer vi kursets
pensum på en måde, som passer til din
situation.

Vi underbygger ordene med vores kvalitetsprogram,
som du her kan se et uddrag af:
Med vores eksamensgaranti kan du få et gratis
kursus, hvis du er uheldig at snuble over
eksamensbumpet i første forsøg.
Vores investeringsbeskyttelse betyder, at en
substitut kan få et kursus til halv pris, hvis en
medarbejder stopper i virksomheden inden for 12
måneder efter en eksamen på et åbent kursus.
Vores akkrediterede kursusmaterialer har vi udviklet
med baggrund i dansk voksenpædagogik, dialog
baseretundervisning og interaktivitet.

TAKE2
Take2 er en forsikring, der kan købes når du
tilmelder dig kurset. Prisen på Take2 er 450 kr, og
det er under halv pris af en normal eksamen. Hvis
du har købt Take2, og du ikke består din eksamen,
får du automatisk en online re-eksamen voucher
tilsendt. Du kan tage Take2 når du vil og hvor du vil.
Take2 kan bruges op til 6 måneder efter din
eksamen. Bestil Take2 når du tilmelder dig kurset.
Består du eksamen i første omgang, kan Take2 ikke
refunderes eller bruges til andre eksamener.

VORES KURSER KØRER!
Vi tilstræber at afvikle alle kurser planmæssigt. Kan
kurset af pædagogiske eller faglige årsager ikke
gennemføres, tilbydes du en plads på
førstkommende kursus.
RING TIL EKSPERTEN
I op til en måned efter kurset kan du gratis ringe til
en instruktør og få råd og vejledning til, hvordan du
bruger kurset i praksis.

Læs mere om vores
kvalitetsprogram på
www.metier.dk
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METIERWESTERGAARD I
DANMARK
36
års erfaring
75k
kursister
40
forskellige kurser
#1
ITIL® træningspartner
#3
SAFe® træningspartner
20%
af PRINCE2® markedet

VORES HISTORIE
Metier Scandinavia A/S og Westergaard
A/S fusionerede i januar 2021 til
MetierWestergaard.
Metier blev etableret i 1986, og er førende i
Danmark indenfor projekt- og porteføljeledelse
samt agile metoder. Westergaard blev etableret
i 1998, og er førende i Danmark indenfor IT
Service Management.
Vi er et hus med seniorprofiler og specialister,
og vi dyrker at kunne vores metier til
fingerspidserne. Vi er passionerede om det, vi
gør, og den forskel, vi gør for vores kunder.
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KURSER CENTRALT PÅ
ØSTERBRO
Vi holder kurser i historiske rammer i den gamle
tolbod ved Østerport Station. Vi har 80 gratis
parkeringspladser lige ved huset, og der er 5
minutters gang fra Østerport Station, hvor der er
både s-tog og metro.
Som kursist hos os i vores nye lokaler i Toldboden
vil du opleve fantastiske rammer for en god
læringsoplevelse. Vores samarbejdspartner CFL
sørger for lækker forplejning, og de historiske
rammer skaber en helt unik stemning.
Er vejret godt er der mulighed for frokost i vores
gårdhave eller en gåtur på Kastellet i en pause.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores nye
lokaler!

MetierWestergaard er
din naturlige kursus- og
konsulentpartner når
du skal arbejde med
projektledelse, agile
metoder og IT Service
Management.

Kontakt
os her

tilmelding@metierwestergaard.dk
+45 45 88 12 16
DATOER OG PRISER
Du kan finde kursusdatoer, priser og kampagner via
det enkelte kursus.
En samlet oversigt over kursusdatoer finder du på
www.metier.dk

VEJLEDNING
Ønsker du vejledning bedes du
kontakte os på TLF. 45 88 12 16
Der tages forbehold for fejl og mangler.
Ret til ændringer forbeholdes.

KLIK HER FOR AT SE VORES KURSUSOVERSIGT
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