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CMC - Certified Management Consultant
Antagningskrav
1. Du har högskoleutbildning eller
motsvarande. Examensbevis och CV
inlämnas. Du har minst 5 års yrkesverksamhet
samt arbetat minst i tre år som
managementkonsult.
2. Du har under de tre senaste åren haft
managementkonsulting som en betydande
del av din verksamhet. Detta kan inkludera
samråd med kunder, försäljning, förvaltning
och/eller stöd av konsultation/träning av
konsulter.
3. Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina
kunder oavsett om du är extern konsult eller
internkonsult.
För vem
Certifieringen vänder sig till dig som är
professionell managementkonsult.
Nivå
Level 6 (enligt EU referensram).
Omfattning
Handledning omfattar två halvdagar. Kräver
dessutom ca 25 timmar i eget arbete.
Den 21 april (13.00-18.00)
Den 24 augusti (13.00-18.00)
Certifieringsdatum hösten 2016
Plats
Stockholm (max 10 deltagare per grupp)
Pris
SEK 24.000 exkl. moms

Certfied Management Consultant (CMC) säkerställer att du uppfyller specifika
kompetenskrav inom professionen. Certifieringen synliggör din kompetens på
internationell nivå gentemot marknaden och inom din nuvarande organisation.
Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och
deras organisationer.
Att verka som managementkonsult betyder att du besitter en bred kompetens, dvs att du inte
enbart arbetar som specialist.
Inom yrket managementkonsult finns det ännu ingen kvalitetsstämpel som det finns t ex inom
juristbranschen, där man ansöker om att få bli advokat. Managementkonsulter kan idag
ansöka om certifiering till CMC, dvs man förpliktar sig att följa internationella regler.
Kraven på kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna
värdera och bekräfta människors kompetens. Certifiering är också ett sätt att höja kvalitén
eller att ersätta “gamla” system för godkännande eller auktorisering. Området ökar i
omfattning varje år. En bra och tydlig kravspecifikation är grunden. Vad krävs av personen
och hur ska detta bekräftas? Kraven kan till exempel vara formulerade i en nationell eller
internationell standard, myndighetsföreskrift eller ett branschdokument.

Övrigt
Vi rekommenderar att du har gått PMC eller
motsvarande.

Mål

Så här säger en tidigare deltagare:
– Kurserna CMC och PMC gav mig ett rejält
lyft. Inte bara på det personliga planet, utan
även på det professionella. Det blev lättare att
paketera min kompetens både för mig själv
och gentemot kund.Kurserna var - i positiv
bemärkelse - krävande och utmanande.
Jag har idag ytterligare
perspektiv på mig själv och
på mitt arbete hos kund.
En utökad verktygslåda
med större säkerhet och
precision i hanteringen.
Mina varmaste
rekommendationer.

Oberoende

•
•
•
•
•
•

Kvalitetssäkring för professionen
Utveckla kompetensen som managementkonsult
Bredda kunskapen inom management
Förstärka kompetensen om klientrelationerna
Upprätthålla etiska regler och förhållningssätt
Få internationellt perspektiv på yrket som managementkonsult

Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern- eller internkonsult
enligt ICMCIs normer.
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Managementkonsulter arbetar utifrån kundens behov av tillfällig
ledningskompetens. Med ledning avses sådana befattningshavare
som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller
befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens
ledningssystem.

Process
1. Handledning

Managementkonsulten handleds under två halvdagar inför
certifieringen.

2. Certifieringskrav

Certifiering mot ICMCI kompetenskrav omfattar affärs-, teknisk
och personlig kompetens inom yrket. Kandidaten ska uppvisa
handlingar som visar att hen de senaste tre åren verkat en
betydande tid som managementkonsult. Det inkluderar yrkesinslag
som t ex managementkonsultationer, försäljning av tjänst, roll som
konsultchef och träning/utbildning av kunder. Hit räknas också om
kandidaten arbetat med branschfrågor för managementkonsulter
eller publicerat inom yrket.

3. Certifiering

Skriftlig ”Case-redovisning” som belyser genomförda uppdrag,
simulerade uppdrag samt utvecklingsplan. Granskning av genomfört
uppdrag samt intervju. Certifieringsbevis utges med varaktighet i tre
år.

4. Uppdragsreferenser

Vid ansökan ska kandidaten påvisa att han/hon uppfyller
antagningskraven genom arbetsgivare alternativt extern kollega.

5. Referenser

Fem kundbeskrivningar tillika referenser för varje uppdrag ska
verifieras i certifieringen.

International Council of Management Consulting Institutes,
ICMCI har utvecklat en internationell professionell standard för
managementkonsulter som finns i femtio länder med mer än 10.000
managementkonsulter som certifierat sig efter denna standard.
Vi genomför personcertifiering enligt metod som är fastställd i
internationell standard ISO 17024.
Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs
att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd
standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och
tillämpning av etik. Detta gynnar professionella konsultköpare och
dess organisationer så att rätt kvalitet levereras. CMC är nyckeln
till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för
managementkonsulten.

Definition av managementkonsult - CMC

En professionell managementkonsult arbetar på ledningens
uppdrag i behov av tillfällig ledningskompetens om
företagsövergripande problemställningar och ser rollen som ett yrke.
Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både
processen för ledningsutveckling som för egen del samt tillämpar de
internationella etiska regler och profesionell kompetens som krävs.
En certifierad managementkonsult möter dessa krav.

