
Vælg din projektportefølje med omhu og 
balance
4 timers virtuelt mini-kursus i porteføljeledelse
Succesfuld Porteføljeledelse i en krisetid
På dette virtuelle mini-kursus går vi dybere ned i 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? På 4 timer bliver du i stand til at tage de 
første konkrete skridt efter krisen.

Vælg din projektportefølje med omhu og balance

4 timers virtuelt mini-kursus i porteføljeledelse
1 dags uddannelse 
3 kursussted 
2.295 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
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 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 møder to 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 for dig der ønsker inspiration til hvordan I som virksomhed kan sikre, at I kun starter de rigtige projekter og at der er den gode balance i alle de 
projekter I har gang i.
Kurset er primært for erfarne projektledere samt ledere af projektledere ansat i det offentlige, private eller en NGO.
Kurset er også for dig der leder et PMO eller er ansat i et PMO og arbejder med udvælgelse af projekter i jeres virksomhed.

Indhold
På dette virtuelle kursus bliver projektudvælgelse uddybet
Hvordan udvælger vi som virksomhed de projekter der skal startes?
Hvilke kriterier skal der bruges i udvælgelsen?
Hvilke data skal lægges til grund?
Excel beregninger som støtte til udvælgelsen af projekter
Hvordan er processen med udvælgelsen? Og hvordan er roller og ansvar fordelt?
Hvordan er linket mellem innovation/idé/kreativitet og de udviklingsprojekter der sættes igang?
Og hvor ofte kan der startes nye projekter?
Skal der være kriterier for at lukke et projekt?
Hvordan kommunikeres portefølje arbejdet til organisationen?
Balancering af projekt-porteføljen
Hvad betyder balance i jeres organisation?
Hvilke pejlemærker/kriterier/områder skal afstemmes, for at afgøre om der er balance?
Hvordan er processen med at sikre og holde øje med balancen?
Hvilke data skal indsamles?
Hvem er ansvarlig for arbejdet med at sikre balance, roller og ansvar

Kursusoversigt
Varighed 1 dag 
Modul moduler 
Overnatning Nej 
Pris ekskl. moms 2.295 kr 
Sted:Hele landet
Dato
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Ledighed
Pris ekskl. moms
Hele landet 

Se valgte  

Praktisk gennemførelse
Det virtuelle forløb er en ideel blanding af oplæg, gruppearbejde i ‘breakout rooms’, individuelle refleksioner, interaktion med underviser og deltagere via chat 
og video-dialog.
Inden kursusdagen modtager du en mail med et unikt link til deltagelse i kurset. På dagen klikker du dig ind og deltager i sessionen.
 
Pris
Prisen sættes kortvarigt ned til kr 998,-
For dette kursus er tilmeldingen bindende.

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.

Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
Engelsk er altid en mulighed
Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos 
jer – fysisk eller virtuelt.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller 
uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?
Det er menneskene.
Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.
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Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Kursusgaranti Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos 
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie 
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse 
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