Nordic School of Contract and Commercial Management

HVORFOR VÆLGE EN UDDANNELSE I
CONTRACT AND COMMERCIAL
MANAGEMENT?

Det korte svar er, at kontraktstyring får
større og større betydning
for både offentlige og private
organisationer i en verden, hvor både
private og offentlige aktører bliver
presset til at realisere økonomiske
nøgletal og øge effektiviteten.
Ifølge Aberdeen Group er op mod 80
% af virksomhedernes økonomiske
transaktioner baseret på kontrakter.
Samtidig bliver kompleksiteten i disse
kontrakter stadig større på grund af:
• Kompleksitet i de ydelser, som
leveres eller modtages
• Offshoring og nearshoring
• Nye samarbejdsformer (eks. multi
vendor, joint venture, agil
udvikling, etc.)
• Regulering fra EU og national
lovgivning
Der er en direkte sammenhæng
mellem evnen til at håndtere den
kontraktuelle kompleksitet og
virksomheders evne til at indfri deres
mål.

En undersøgelse foretaget af IACCM
blandt deres medlemmer afslørede, at
der var en forskel på bundlinjen på
mere end 9 % mellem dårlig og best
practice i forhold til contract
management.
Det tog IACCM konsekvensen af,
og de udvalgte førende
internationale eksperter fra både den
akademiske og den praktiske verden til
at udvikle det første best practice
contract management
uddannelsesprogram.
Det er det program, NSCCM som de
første i verden har fået ret til at udbyde
som klasseundervisning.
Hvad er min garant for kvalitet? Alle
undervisere hos NSCCM og Rambøll
er anerkendte eksperter i Contract
and Commercial Management med
mange års praktisk erfaring. I
undervisningen anvendes IACCM’s
anerkendte bøger og best practices.
Hvad betyder det, at uddannelsen er
IACCM certificeret?
Med over 30.000 medlemmer i
130 lande er IACCM verdens
største organisation for Contract
& Commercial Management.
Certificeringen anderkendes derfor
som de facto standard verden over.
Uddannelsen vil gøre dig i stand til at
varetage Contract & Commercial
Management i både offentlige
og private organisationer både i
Danmark og internationalt.

Kan jeg bruge min praktiske erfaring på
uddannelsen?
Den rigtige balance mellem praksis og
teori er afgørende for, at du
og din virksomhed kan få fuldt udbytte
af certificeringen. Derfor er fordelingen
mellem praksis og teori ca. 50/50, og
du vil løbende skulle relatere teorien til
problemstillinger fra din egen
virksomhed samt arbejde med cases.

