
HK Hovedstaden og NEXT Kursuscenter København tilbyder i samar-
bejde kurset EVENT MANAGER. 

Næsten alle virksomheder har brug for arrangementer fra tid til an-
den. At lære at organisere begivenheder er en uvurderlig færdighed.  
Har du opgaver hvor du skal stå for events i din virksomhed? f.eks. 
temadage, eventmøder, mærkedage, udstillinger, medarbejder arran-
gementer eller happenings, hvor du er med til at koordinere eventen er 
dette et kursus lige for dig.

Kurset vil give dig ny viden og værktøjer til en forståelse af processer 
man skal igennem, når man udvikler, planlægger og afvikler events. 
Du vil forbedre dine kompetencer, så du vil stå stærkere i fremtiden 
med flere færdigheder så arrangementerne bliver en succes. Under-
vejs kommer du til at bruge din viden i relevant case-arbejde. Der-
udover har du mulighed for at komme med i en netværksgruppe, der 
også brænder for Event management.

Uddannelsen er fordelt på:
4 moduler af 2 dages varighed

• Facilitering af udvikling af Event idé

• Eventtyper 

• Informations søgning

• Drejebog for Events

• Informations  
 –og kommunikationsstyring

• Samarbejdspartnere

• Myndighedsrelationer

• Projektstyring

• Kommunikation

• Networking

• Søgning af kilder til inspiration

• Vidensdele

2018 KURSUSSTART 13. MARTS 3. SEPTEMBER

EVENT MANAGER 



  Modul 1    2 dage

40426 + 40425

• Eventtyper
• Informationssøgning
• Samarbejdspartnere
• Networking
• Ideudvikling 1
• Udvikling af fiktivt projekt

  Modul 2    2 dage

40428

• Ideudvikling 2
• Videndeling 
• Drejebog
• Arbejde på fiktivt projekt

  Modul 3    2 dage

45988

• Projektstyring
• Information- og kommunikationsstyring
• Arbejde på fiktivt projekt

  Modul 4    2 dage

40430

• Afvikling 
• Evaluering
• Fremlæggelse af fiktivt projekt

HK EVENT MANAGER

MODULERNE



HK EVENT MANAGER

MÅLGRUPPE

Eventkurset er for dig, der interesserer sig for, og 
ønsker at arbejde med planlægning af små eller 
store arrangementer og oplevelser. Du arbejder 
måske på kontor som koordinator/sekretær og har 
arbejdsopgaver inden for reklame, kommunikation /
markedsføring eller på anden måde med koncepter 
eller events i privat eller offentlige virksomheder.

MÅL

At analysere og forstå Event management og de 
forhold der er væsentlige for at styre processen.  
At kunne planlægge og løse alle aspekter af begi-
venheder, der appellerer til større menneskemæng-
der.  At vide hvordan du opnår lederkompetencer, 
så du kan håndtere opgaver fra start til slut.

LÆRINGSFORM

Undervisningen er overvejende praksisnær og 
veksler mellem teori og praktiske øvelser. Den er 
problemorienteret og projektbaseret. Det betyder 
også at du skal arbejde med en virksomhedsnær 
opgaveløsning på kurset som skal præsenteres på 
sidste modul.

HOLD: 1 Kvik nr: 280727519842

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Eventtyper 40426 + 40425 13. + 14. mar.

2 Ideudvikling 40428 10. + 11. apr.

3 Projektstyring 45988 15. + 16. maj

4 Storytelling 40430 12. + 13. jun.

HOLD: 2 Kvik nr: 280727574866

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Eventtyper 40426 + 40425 3. + 4. sep.

2 Ideudvikling 40428 1. + 2. okt.

3 Projektstyring 45988 12. + 13. nov

4 Storytelling 40430 10. + 11. dec.

Mødetid 08.10 - 15.30



WWW.NEXTKBH.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvor
NEXT - Kursuscenter København
Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup.

Kursusafdelingen ligger ca. 10 minutters gang fra Ballerup Station  
og tæt ved motorvejen. Vi kan tilbyde gratis parkeringsforhold. 
NEXT - Kursuscenter København har kantine hvor der købes 
forplejning. Mad må gerne medbringes.

Pris og tilskud
Manager Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). 
For deltagere til og med en erhvervsuddannelse er deltagerbetalin-
gen kr. 1.016,- (2017 priser). 

Lønrefusion svarer til 100% af højeste dagpengesats.
Der er mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og 
kost/logi efter gældende regler.

For deltagere med højere uddannelsesniveau end en erhvervs-
uddannelse er deltagerbetalingen kr. 4.649,- (2017 priser). 
Der ydes ikke løntabsgodtgørelse til deltagere med et højere 
uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse. 
Er der tvivl kontakt NEXT - Kursuscenter København.

Vedr. information og tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Hold 1: søg på kviknr.: 280727519842
Hold 2: søg på kviknr.: 280727574866

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte vores kursusadministration på

Tel: 3388 0900
Mail: kursus@nextkbh.dk
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