Young Crew
Norway

Joining IPMA Young Crew is
the best career move a young
project manager can make!

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) - Young Crew Norge 2015
Nettverket som styrker fremtidens prosjektledere
NFP Young Crew avholder sin neste samling hos en av NFPs medlemsbedrifter - Deloitte AS. Dette
blir den siste samlingen i 2015, hvor fokus vil være på utøvelse av selve prosjektlederrollen.
Samlingen vil foregå i Deloittes lokaler i Bjørvika, den 9.november fra kl. 17.00 - 19.15 hvor foreleser
vil være Christian Falkenberg-Jensen. Christian har bred erfaring innenfor program- og
prosjektledelse, endringsledelse og IKT-implementeringer. Han har erfaring fra større
transformasjonsprogrammer og prosjekter i både privat og offentlig sektor.
IPMA Young Crew Norge er et nettverk for alle personer under 35 år, som har interesse for
prosjektledelse. Vårt mål er å skape et nettverk, både mellom likesinnede og til erfarne
prosjektledere i NFP.
Påmelding innen 2. november: post@prosjektledelse.org Merk Young Crew Q4 i Temafeltet.
Dette arrangementet er gratis for IPMA YC medlemmer.

Agenda
Q4, mandag 9. november kl 17.00-19.15. Tema: «ProsjektLedelse - økt måloppnåelse krever
større L og mindre p!»
 17.00 Velkommen v /Patrik Eriksson – leder IPMA YC
 17.10 Del 1 Hvordan lykkes med ledelse av prosjekter og med å nå målsetningene i
utviklings- og forbedringsprosjekter?
 17.50 Pause – mingling
 18.15 Del 2 Hva kreves av linjeleder- og prosjektlederrollen når kompleksitet og antall
involverte aktører øker?
 18.40 Gruppe diskusjoner v/alle
 18.50 Oppsummering i plenum v/ alle
Sted: se side 3. Det serveres kaffe, te og bagetter.

Samarbeidspartnere:

Hvorfor bli medlem?
-

Erfaringsutveksling med andre unge prosjektledere
Erfaringsutveksling på tvers av faggrupper
Kontakt til erfarne prosjektledere
Kontakt til næringslivet
Støtte til rollen som prosjektleder
Rimelig medlemskap i Norsk Forening for Prosjektledelse med tilgang til alle
medlemsfordeler, bl.a. fagbladet
Rimelig sertifisering gjenneom IPMA’s 4-nivåers sertifiseringssystem
Tilgang til et internasjonalt miljø og internasjonale konferanser

Meld deg inn nå:
Bli medlem for 200:- NOK pr år
www.prosjektledelse.org
eller send mail med navn og adresse til
post@prosjektledelse.org

IPMA Young Crew søker også personer som er interessert i å være med i styret og tilrettelegge
aktiviteter for medlemmene. IPMA Young Crew har et internasjonalt kontaktnett, som det
allerede er etablert samarbeid med, og som kan utvikkles enda mer på sikt.

Samarbeidspartnere:

Møtested, mandag 9. november kl 17.00-19.15: Deloitte, Oslo
Adresse: Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

Hvordan finne fram?





Samarbeidspartnere:

T-bane, trikk eller buss til
jernbanetorget/Oslo S
Gå 5-10 minutter fra
jernbanetorget/Oslo S til
Dronning Eufemias gate 14
Henvend deg i resepsjonen

Samarbeidspartnere:

