PMO LEDELSE OG
PORTEFØLJESTYRING
Netværket definerer sine egne specifikke
interesseområder fra møde til møde og har generelt
fokus på alle aspekter indenfor porteføljestyring og PMO
ledelse. Netværket er for dig, der er PMO leder eller er
leder for en projektportefølje.
Gruppen faciliteres af Ehsan Rezaifar og Steen Knudsen.
Vil du vide mere kan du kontakte Steen Knudsen.
Mobil: +45 21 59 83 21
Mail: skn@metierwestergaard.dk

PROGRAM- OG PROJEKTLEDELSE
Arbejder du som projekt- ellr programledelse og synes du
det kunne være interessant at sparre med ligesindede,
så er dette netværk relevant for dig. Vi sørger for faglig
inspiration og bruger tid på de emner og udfordringer,
netværkets deltagere synes er relevante.
Gruppen faciliteres af Steen Knudsen og Lars Zobbe. Vil
du vide mere kan du kontakte Steen Knudsen.
Mobil: +45 21 59 83 21
Mail: skn@metierwestergaard.dk

AGILE OG SAFE

MØD ANDRE PROFESSIONELLE
DER
ØNSKER AT DELE VIDEN
Det hele sker i
MetierWestergaards netværksgrupper

Netværksgrupperne er åbne for alle, der ønsker
at mødes og netværke, lade sig inspirere, få
indsigt i faglige temaer og best practices.
MetierWestergaards konsulenter faciliterer
grupperne, og det er deltagerne der kommer med
emner og dele viden. Vi har tre grupper, hvor vi
favner emnerne Projekt- og Porteføljestyring, Agile
og SAFe® og IT Service Management.
Læs mere om grupperne her

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.
Gruppen faciliteres af Timo Larsen og Troels Jakobsen. Vil
du vide mere kan du kontakte Timo Larsen.
Mobil: +45 31 18 37 61
Mail: tla@metierwestergaard.dk

IT SERVICE MANAGEMENT
Medlemmerne i gruppen kommer med aktuelle emner.
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 Merete Wittenburg Lykke og Martin
Vojdeman. Vil du vide mere kan du kontakte Merete
Lykke.
Mobil: +45 20 23 56 42
Mail: mwl@metierwestergaard.dk
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METIERWESTERGAARD

NETVÆRKSGRUPPER

SÅDAN FUNGERER
NETVÆRKSGRUPPERNE

FÅ ET MEDLEMSKAB
HOS OS

Vores netværk handler om at dele erfaringer og
læringer, kombineret med fagligt input fra vores
konsulenter eller andre fageksperter, som deler ud af
den nyeste indsigt, analyser osv.

Deltagelse i Netværksgrupperne kræver et medlemskab
hos MetierWestergaard.

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. Netværket er faciliteret af en erfaren
MetierWestergaard konsulent, som tager ansvar for det
faglige indhold, og dermed sikrer et stærkt udbytte ved
hvert møde. MetierWestergaard sørger desuden for al
administration og håndterer tilmeldinger, deltagerlister,
referatudsendelse m.m.
Tilmeld dig her

Et medlemskab giver udover adgang til
Netværtksgrupperne 10% rabat på alle vores kurser og
konferencer.
Et medlemskab gælder for 1 år adgangen og koster kr.
4.900 for hele virksomheden eller kr. 1.900 for en enkelt
person.

PRØV DET AF FØR DU BESLUTTER DIG
Du er altid velkommen til at deltage i et møde før
du beslutter dig om et medlemskab for dig og din
virksomheden er det rigtige. Tag fat i os – så finder vi den
gruppe der er bedst for dig.

SPØRGSMÅL?
Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte
Steen Sverker Nilsson.
Mail: ssn@metierwestergaard.dk
Tlf: +45 25 56 12 36
Mail: sverker@metierwestergaard.dk
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