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Succesfuld Porteføljeledelse i en krisetid
På det virtuelle inspirationsseminar behandler vi porteføljeledelse i en tid hvor nedskalering fylder meget. Når krisen 
er overstået, vil flere virksomheder opstarte projekter igen. Hvad skal du være opmærksom på og hvordan får du 
startet de rigtige projekter op igen? Her hjælper vi dig igang, så du er forberedt på de først skridt efter krisen.
 

 
Hvordan gør du i praksis?
Effektiv porteføljeledelse er væsentlig for at lykkes med organisationens strategiske mål, men kræver en vis 
projektmodenhed i organisationen. Hvad karakteriserer den projektmodne organisation?
Vi giver et bud på konkrete værktøjer til at afgøre, om der holdes gang i de rigtige projekter og giver en kort 
introduktion til at score, udvælge og vedligeholde din projektportefølje.
Du vil møde 2 af Mannaz’ erfarne konsulenter. Hans Arnbjerg har designet mere end 80 Projektkontorer og er 
ekspert i Porteføljeledelse. Henrik Bjerregaard er konsulent i projektledelse og har mange års erfaring med 
porteføljeledelse i industrien, olie/gas, bygge/anlæg og shipping.
 
Hvem deltager?
Kurset er primært for projektledere samt ledere af projektledere ansat i det offentlige, private eller en NGO. Kurset er 
også for dig der er interesseret i at vide mere om styring af mange projekter eller måske påtænker du at opstarte en 
projektstyringsenhed.
Du kan fx være projektleder eller afdelingsleder. Du er også velkommen hvis du ønsker konkrete ideer til vellykket 
styring af projektporteføljer, som ex. Direktør.
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dags event 
modul, 
0 kursussted 
0 ekskl. moms 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Tilmelding
Tilmeldingen er lukket for denne gang – Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig 
i formularen nedenfor. 

Du kan også tilmelde dig et kursus indenfor dette område. Se relevante kurser her.

Praktisk gennemførelse
I din bekræftelsesmail sender vi linket til webinaret. På dagen klikker du dig ind og deltager i sessionen.
 
Du kommer til at møde

Hans Arnbjerg 
Hans Arnbjerg har 25 års erfaring med projekter, programmer og portefølje, og har haft følgende roller: Head of 
PMO, styregruppeformand, projektleder, programleder, porteføljeansvarlig, funktionschef og afdelingsleder
Hans har været ansat hos Lundbeck, Novo Nordisk, Genmab, Mannaz og Missionpharma.
Siden 2010 har Hans drevet rådgivnings- og konsulentvirksomheden ProjectGovernance med fokus på at hjælpe 
virksomheder med at starte, udvikle og implementere PMO’er, i både private og offentlige virksomheder.
Hans har siden 2010 bidraget til udvikling af mere end 80 PMO’er i danske og internationale virksomheder på tværs 
af brancher.

Henrik Bjerregaard 
Henrik Bjerregaard Nielsen er Client Director og projektledelseskonsulent hos Mannaz. Han har over 25 års erfaring 
fra en række internationale brancher såsom den rådgivende ingeniørbranche, bygge, olie og gas, shipping og it. 
Henrik er oprindeligt bygningsingeniør, og de første 5 år af hans karriere var han projekterende og tilsynsførende 
ingeniør, hvorefter han tog springet til ledelse, projektledelse og forandringsledelse. Hans passion er at skabe 
resultater gennem effektiv projektledelse; planlægning og eksekvering af projekter i organisationen, inddragelse af 
interessenter samt styring og sikring af projektets business case.

https://www.mannaz.com/da/event/portefoljeledelse-gratis-webinar/?pdf=1&random=637326616361615331#
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/#programledelse
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/06/Hans-Anbjerg-1.jpg
https://www.linkedin.com/in/hansarnbjerg/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/henrik-bjerregaard-nielsen.jpg
https://www.linkedin.com/in/hbnoil/

