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Prosjektstyring 
Prosjektkompetanse er etterspurt i alle bransjer og på ulike nivåer. Om man har lav 
utdanning vil et eksamensbevis på høyskolenivå være en døråpner til mange jobber. 
For høyt utdannede er internasjonal prosjektsertifisering (PRINCE2 Foundation) ofte et krav 
selv om man ikke skal være prosjektleder.  Denne prosjektmetodikken har blitt svært utbredt 
både i offentlig og privat sektor og kan være det lille ekstra som åpner døren til nye bransjer.  

Mange ingeniører fra olje og gass bransjen har mye prosjekterfaring som ved slik 
formalisering blir lettere å selge til andre bransjer. Prosjektkompetanse er generisk 
og utdanningen som Metier OEC her leverer, er den mest etterspurte prosjektutdanningen 
i Norge i dag.

Informasjonsmøte
Innsøkte deltakere inviteres til intervju 
en til to uker før oppstart. Etter en 
times presentasjon av tiltaket blir hver 
enkelt kandidat intervjuet for å sikre 
relevant bakgrunn, motivasjon og antatt 
nytteverdi på kort sikt. Kandidatene bes 
ta med CV til informasjonsmøtet.

Les mer om innholdet i de ulike 
modulene:
Den internasjonale 
prosjektsertifiseringen PRINCE2
se Prince2.no

Høyskoleutdanning i prosjektledelse
Metier Academy/Skema 
Business School
se prosjektledelse.no

14 UKERS VARIGHET, INKLUDERT JOBBSTØTTE

Kurset skal føre til jobb og som deltaker forplikter man seg til å være aktiv jobbsøker i 
hele kursperioden. Leverandøren Metier OEC har et effektivt opplegg som bevisstgjør 
deltakerne på ulike metoder for å «selge seg selv». Prosjektutdanning og jobbsøk går 
hånd i hånd gjennom hele kursperioden.

FØRSTE 7-UKERS PERIODE: 

Alle avlegger eksamen på 5-studiepoengsnivå
I den første 7 ukersperioden er hovedfokus på å bli proff jobbsøker. Innblikk i ulike 
ansettelsesstrategier som er fremmed for mange, skreddersøm av CV og søknader, 
intervjutrening samt preferansetesten JTI (Jungs Typeindeks) er elementer som har 
vist seg svært effektive.

I denne første delen av kurset gjennomfører alle en høyskolemodul i prosjektledelse 
som avsluttes med eksamen som gir 5 studiepoeng.  Et samarbeid mellom Metier 
OEC og SKEMA Business School gjør at deltakere får kursbevis fra SKEMA.  

SISTE 7-UKERS PERIODE:

Individuelle planer
Hver deltaker får personlig mentoring.  Sammen med mentor settes det opp et 
program for relevant fordypning i den siste delen av kurset. Alt fra flere høyskole-
moduler (opp til 15 sp), den internasjonale sertifiseringen PRINCE2 Foundation, 
innføringskurs i Lean, prosjektstyringsverktøy og kontraktstyring er aktuelle valg-
muligheter. Målet er at hver deltaker skal ha et samarbeidsprosjekt med en bedrift 
i løpet av perioden.

14 ukers varighet, inkludert jobbstøtte. 
MODUL A

Prosjektledelse, 
oversikt og 

innsikt

ITPP 
prosjektsertifisering

PRINCE2 
Foundation + smidig

PRINCE2®

Foundation
prosjektsertifisering

PRINCE2®

Practitioner
prosjektsertifisering

MODUL B
Planlegging, 
oppfølging og 

kontroll

MODUL C
Prosjekt-

organisering og 
teamledelse

Høyskoleutdanning i 
prosjektledelse - 

Eksamen 15 studie-
poeng. Fasilitert av 
SKEMA business 

school

Eksempel 1

Andre temaer

Prosjektveiviseren

LEAN

Kontraktsstyring i 
prosjekter

Styring av 
prosjektusikkerhet

Prosjektverktøy

Eksempel 2

Har du spørsmål om innholdet, ta kontakt:

Erika Carlsten Rodriguez i Metier OEC Academy  
tlf.: 46 86 55 95
e-post: erika.carlsten@metieroec.no



KONTAKT:
For mer informasjon, ta kontakt med Erika Carlsten Rodriguez 
•  tlf. 46 86 55 95 •  erika.carlsten@metieroec.no

KURSSTED:
Hesbygaten 5, BI-Bygget, 3 etasje

«Jeg brukte alt; - spissing av CV, søknad, presentasjonsteknikk, 

kroppsspråk, salgspoeng og fikk fantastisk tilbakemelding på 

begge intervjuene jeg måtte gjennom for å få jobben»

«Jeg har jo gjort dette før, men jeg visste ikke at det var 

prosjektledelse. Nå kan jeg selge inn mange års erfaring»

«Har gledet meg til å gå hit hver dag, det har 

betydd mye å komme seg ut»

«Prosjektledelse kan brukes til alt, jeg kommer til å bli 

tryggere i min neste jobb»

«En kjempeboost!»

FRA TIDLIGERE DELTAGERE:


