Medlem i PMI - utvecklas i din yrkeskarriär!
Som medlem i PMI SE ökar du din kompetens inom ditt projektområde och får tillgång till ett
svenskt och ett globalt nätverk, som hjälper dig utvecklas i din yrkeskarriär. PMI består globalt
av ca 470 000 medlemmar i drygt 200 länder.
Svenskt nätverk
PMI Sweden Chapter (PMI SE) är det svenska PMI-nätverket som idag består av drygt 2000 medlemmar och
aktiva nätverksgrupper.
På PMI SE:s webbplats får du som medlem tillgång till nyheter och artiklar om vad som händer inom
projektområdet. Du får också regelbundet vårt nyhetsbrev med nyheter om certifieringar, seminarier och andra
aktiviteter som du kan läsa mer om nedan.
Seminarier
PMI-SE anordnar ett stort antal seminarier inom ramen för PMI:s globala ”Talent Triangle”; Projektmetodik,
strategi och ledning, samt ledarskap. Som medlem har du förtur till våra populära och ofta fullsatta seminarier.
Passion for Projects Congress
PMI SE anordnar Passion for Projects Congress, nordens största mötesplats för projektledningsentusiaster. Ett
event fullpackat med inspirerande talare, professionella kollegor och företag inom olika branscher som delar sina
kunskaper och erfarenheter inom projekt-, portfölj- och programledning.
Rabatter
Som medlem i PMI SE får du även rabatt på anmälningsavgiften till Passion for projects Congress. Du deltar även
gratis eller till kraftigt reducerat pris i PMI SE- seminarier som du har företräde till framför icke-medlemmar.
Utbildning
Alla företag som har kvalitetssäkrats och godkänts baserat på PMI:s standarder kallas PMI R.E.P. - Registered
Education Providers. Dessa håller i utbildningar och du som medlem har ofta rabatt hos dem.
Volontär
Medlemmar i PMI SE har möjlighet att engagera sig i vår volontärverksamhet som idag består av över 90
volontärer. Du tar då del av det senaste inom projektledning, samt får insyn i PMI:s nationella och globala
verksamhet. Är du volontär och bidrar med en insats under Passion for Projects Congress, deltar du utan kostnad.
Resurser
Som medlem får du tillgång till en växande mängd resurser såsom seminariematerial och mallar.
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European PM Passport
Vill du besöka en kongress om projektledning i ett annat europeiskt land eller bara komma med på ett litet event
när du reser? 36 Europeiska chapters har gått samman i och skapat möjlighet för chaptermedlemmar att delta i
event i andra länder till samma pris som lokala medlemmar.

PMI’s Globala medlemskap
Publikationer
PMI publicerar regelbundet två tidskrifter om projektledning, PM Network och Project Management Journal. Som
medlem kan du välja att få dessa antingen digitalt eller i pappersform.
Som PMI-medlem är du även premiummedlem på projectmanagement.com. Här finns webinars, e-Seminarium,
kurser och tester. Intressanta artiklar och verktyg och mallar för att underlätta din projektledning.

Ta del av våra 470 000 medlemmars kunskap
- Anmäl dig på PMI.se eller kontakta info@pmi-se.org redan idag!
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