RIF Trøndelag inviterer til BVP-kurs:

Best Value kurs med B+-sertifisering
Dato: 19.- 20. september 2019, kl 09.00 – 17.00 begge dager
Sted: Scandic Lerkendal
Adresse: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Kurset arrangeres av RIF Trøndelag i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge AS og
med Nederlandsk kursleder fra Best Value Experts Academy.
PÅMELDING link: https://forms.gle/LL8SVM6C2H8WugeL8
Påmeldingsfristen er 26.08.2019.
Kursavgift inkl. dagpakke inkl. lunsj 2 dager:
Deltagere som er ansatt i RIF-firmaer i Trøndelag: kr 10.000,Andre: kr 11.500,Kurset passer for oppdragsgivere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører, underentreprenører og andre leverandører. Som leverandør kan du få en bedre forståelse av Best
Value Procurement (BVP) som kan gi deg større sannsynlighet for å vinne konkurranser.
Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten
ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved
tradisjonelle anskaffelsesmetoder.
Denne filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens
kompetanse og prestasjon.

Fordeler og målsetting med kurset:


Få god forståelse av Best Value filosofien i vurderings-/tilbudsfasen, og forutsetningene for en
vellykket konkretiseringsfase og gjennomføring



Bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) gir større sannsynlighet for å vinne
konkurranser, også i tradisjonelle «ikke-BVP konkurranser»


Start allerede nå før selve kursdagene med å forberede deg gjennom et online digitalt
forkurs som inngår i kursavgiften. Du får tilgang straks kursavgiften er innbetalt. Her kan
du lese mer om det digitale forkurset (https://bestvalue-expertsacademy.com/courses/



Eksamen tas online på kurset, og du får Best Value B og B + sertifisering som blir registrert på
en web-databasen over sertifiserte personer



Muligheten til å fortsette til mer avansert sertifisering med A eller A + sertifikat, og som
forutsetter B+ sertifisering som fundament



Kursholdere er Nederlandske fra Best Value Experts Academy. De er sertifiserte og meget
erfarne og motiverende kursholdere som er spesialister på å bistå leverandørsiden i BVPkonkurranser. Undervisningen foregår på engelsk.



Eksamen tar ca 2 timer, kan tas på engelsk eller norsk etter avtale, også mulighet for ny
eksamen etter kurset («digitalt re-take»)



Kursavgiften inkluderer:


boken "How to Know Everything Without Knowing Anything", skrevet av
grunnleggeren av Best Value Approach, Dr. Dean T. Kashiwagi (verdi ca 300 kr)



1 års medlemskap hos Best Value Experts Academy med digital tilgang til alt
kursinnhold inkludert oppdateringer (anslått verdi € 495,-)



B+ sertifikat for de som består eksamenen



konferanselunsj (inkl kaffe, te og Scandic water) begge dager

Avbestilling av kursdeltagelse
Melder du deg av et kurset etter påmeldingsfristen må du betale et gebyr på 20 % av prisen.


Ved avbestilling senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved uteblivelse fra kurset, betaler
du full avgift. Kurskompendiet vil da bli tilsendt, og du kan få anledning til å ta kurset digitalt.
Du oppnår da B-sertifisering, og ikke B+.
1 års medlemskap hos Best Value Experts Academy med digital tilgang inngår ikke, men kan
bestilles for € 495,-.

For å melde deg av et kurset, gjøres det via e-postadressen firmapost@pumn.no etter
påmeldingsfristen.

