Bliv medlem af netværket Enterprise
Architecture vest
Medlemskab af DANSK IT´s netværk EA vest bidrager til udviklingen af dine faglige
kompetencer og sikrer nye indsigter til din organisation.
Ingen kan holde sig trit med udviklingen alene. I netværket Enterprise Architecture vest får du de optimale rammer
for at tilegne dig den nyeste viden og sparring fra ligesindede. Netværket er en platform til at bringe din faglige
viden og erfaring i spil, så du udvikler dine kompetencer og får brugbare værktøjer. Samtidig er det et fortroligt
forum, hvor du får inspiration og mulighed for videndeling på tværs af brancher og skabe relationer, som du også
kan trække på udenfor møderne.
Netværksmøderne veksler mellem medlemmernes egne præsentationer, oplæg fra eksterne oplægsholdere og
workshops. Medlemmerne beslutter i samarbejde med facilitatoren mødernes emner. Derved sikrer vi, at
netværket beskæftiger sig med de områder, som berører dig i din professionelle hverdag.
Som netværksmedlem får du
Stor indflydelse - netværksmedlemmerne fastsætter temaerne sammen med facilitatoren.
Højt fagligt niveau og output fra netværksmøderne.
Sparring og netværk på tværs af brancher.
Personlige og faglige relationer.
Mulighed for at reflektere over egen praksis i et fortroligt rum.

Netværksmedlemmerne vurderer netværkets faglige niveau til 4,1 / 5
Netværksmedlemmerne vurderer netværket 4,0 / 5
Netværksmedlemmerne vurderer mødernes relevans til 4,3 / 5

Netværksfacilitator Jørgen Letager Hansen,
Senior Enterprise Architect ved KMD.

Interesseret i medlemskab af netværket? Skriv til DANSK IT Netværksafdeling på netvaerk@dit.dk
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Organisationens udbytte
Et medlemskab af et DANSK IT Netværk skaber ikke kun værdi for medarbejderen men også
for organisationen.
Som netværksmedlem får medarbejderen sparring på og inspiration til organisationens udfordringer og får ny
viden, så I kan komme på forkant med de nyeste tendenser.
Netværksmedlemmerne er med til at beslutte, hvilke emner netværket beskæftiger sig med. Derved sikres det,
at netværket arbejder med områder, som er relevante for jeres organisation.
Som organisationen får I
En medarbejder med større udsyn og dybere indsigt.
Inspiration til nye vinkler og måder at løse opgaver/udfordringer på.
Mulighed for at udvikle organisationen og forretningen via deling af viden og erfaringer med andre
organisationer og brancher.
Pris
Et års medlemskab koster kr. 9.235,- ekskl. moms.
Som medlem af DANSK IT får medarbejderen, udover adgang til netværksmøder, bl.a. også

Adgang til DANSK IT´s Meet & Inspire medlemsmøder og live webinarer.
Adgang til Videotek med online præsentationer, hvor man kan hente inspiration og tips til det daglige arbejde.
Medlemsrabat på DANSK IT´s kurser, efteruddannelser og konferencer.
Adgang til den fulde version af planlægningsværktøjet Plandisc.
Adgang til publikationer.
Mulighed for en virksomhedsaftale
Er I interesserede i at indmelde flere medarbejdere i DANSK IT´s netværk, er der mulighed for en
virksomhedsaftale med DANSK IT. Kontakt Netværksafdelingen på netvaerk@dit.dk for at høre mere.
DANSK IT er en non-profit medlemsforening for it-professionelle, som ønsker at sætte fokus på faglig og personlig udvikling. Foreningens
mission er at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte.
DANSK IT råder over fagråd, politiske udvalg samt administrerer konferencer, certificering, kurser og faglige netværk. Foreningen baserer
sine aktiviteter og sit virke på en dialog blandt foreningens medlemmer.
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