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
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.
Vi starter IPMA YC Norge med et seminar om hverdagen for prosjektledere, og om lederskap og
prosjektstyring. Senere i år fortsetter vi med to temakvelder med fokus på grunnleggende
prosjektstyringsmetodikk med utgangspunkt i caser som hentes fra ulike firmaer.

Aktiviteter 2015
Q2, mandag 8. juni kl 17.00-19.30. Tema: Prosjektstyring og Lederskap
Oppstartmøte, som både belyser kreativitet kontra styring i prosjekter, og gir en smakebit på hva
som møter deg i en virkelig prosjekthverdag.
Ordstyrer og konferansier er Jens Nørve, Difi.
 Velkommen v /Patrik Eriksson – leder YC
 Kompleksiteten i hverdagen. Innspill fra Selvaag Bolig.
 Metodisk tilnærming ved bruk av Prosjektveiviseren http://www.prosjektveiviseren.no
v/Geir Graff, Asker kommune
 Lederskap, kreativitet og engasjement v/ Elin Nørve Future leaders
 Pause – mingling
 Vi utfordrer innlederen v/Jens Nørve og salen
 Gruppe diskusjoner v/alle
 Oppsummering i plenum v/ alle
Sted: se side 3. Det serveres kaffe, te og bagetter.
Gratis medlemskap i IPMA Young Crew ut 2015 til de 30 første påmeldte deltagerne.
Påmelding innen 1. juni: post@prosjektledelse.org Merk Young Crew Q2 i Temafeltet.
Dette arrangementet er gratis. Begrenset antall plasser!
Samarbeidspartnere:

Q3, mandag 14. September: Grunnleggende teorier i prosjektledelse
Fortsettelse fra møte 1, men med fordypning i anvendbare verktøy innen prosjektledelse basert
på mindre caser. Innspill fra medlemsbedrifter.

Q4, mandag 19. Oktober: Kveld med Case
Case på medlemsbedrift med prosjektledelse som fokus. Utgangspunkt: møte 1 og 2.

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
Medlemskap: 30 første påmeldte til første arrangementet får gratis medlemskap året ut.

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 8. juni kl 17.00-19.30: 657 Oslo
Adresse: Fredensborgveien 24D – 0177 Oslo

Hvordan finne fram?



Samarbeidspartnere:

34/54-bussen til stoppet
Møllerveien
37-bussen til stoppet Nordahl
Bruns Gate

