Curriculum vitae
Navn:
Fødselsår:

Tore Aalberg
1953

NØKKELKVALIFIKASJONER
•
•
•

Kursopplegg, kursgjennomføring, kursutvikling - spesielt innen ledelse og prosjektledelse.
Systemer og strukturer for prosjektledelse i organisasjoner.
Prosjekt, program og porteføljeledelse.

UTDANNING
1973-1974
1975-1976
1976-1979
1977-1978
1982-1983
1996-1997

Grunnutdanning for befal.
Forsvarets Gymnas.
Hærens Krigsskole.
Tilleggseksamener i matematikk ved Universitetet i Oslo.
Systemererutdanning, Forbruker og Administrasjonsdepartementet.
Organisasjon og ledelse, NKS/Høyskolen på Lillehammer.

ARBEIDSERFARING:
• Trondheim havn 1972-1973, laste/lossearbeider.
• Forsvaret - Hæren, 1972-83, Halden, Oslo, Elverum, Steinkjer, Harstad og Porsanger. Arbeidet
spesielt med utdanningsadministrasjon, EDB-systemutvikling og alminnelig utdanning/ledelse.
• Norsk
Data
AS
1983-89,
prosjektleder
serviceorganisasjonene, og avdelingsleder.

for

internasjonale

internsystemer

• Akershus HV-distrikt 1988 - 2003, major/avsnittssjef for Nedre Romerike HV-avsnitt, bistilling.
• Consensus Training AS 1989 - >, daglig leder og konsulent.
• FAVEO Prosjektledelse AS 2009-2011, prosjektleder, foreleser
ETTERUTDANNING (KURS/SEMINARER)
• "Kvalitetssikring og kvalitetsbevisstgjøring" ved Management Center Europa i Belgia.
• "Oppbygging av kvalitetssikrings systemer" hos Bjørklund & Sandholm i Stockholm.
• "Total Quality Control", Barra International i Oslo.
• "Kvalitetssikring innen elektronikkproduksjon" ved EC-Elektronikcentralen i København.
• "Kunnskapsbaserte datasystemer" , Frost and Sullivan i London.
• ”Datakommunikasjon”, Frost and Sullivan i Munchen.
• "Teambuilding" og ”Managing Conflicts”, Shapiroseminar i Kristiansand.
• ”Business English”, språkopplæring i London.
• ”Forskjellige kurs” (pålagte og frivillige) innen ledelse gjennom forsvaret.
VERV/ANNET
• Styreformann i ”Destinasjonsutvikling AS”, Lillehammer.
• Styreformann i ”Consensus Training AS”, Trondheim.

for

MEDLEMSSKAP
• NFP, Norsk Forening for Prosjektledelse.
• AFSMI, Internasjonal organisasjon for ledere i IT-serviceindustri.
• IOOF, Internasjonale Odd Fellow.
PUBLIKASJONER
•
•
•
•
•
•

"Managing R&D-projects in Norsk Data AS", konsept for utviklingsprosjekter 1988.
"MAP-IT, Kreative teknikker for gruppearbeid", 1990.
"Prosjektarbeid", dokumentasjon for kurs i målrettet prosjektstyring 1993.
”FR 6-1-2 Taktiske direktiver for Heimevernet, HV-avsnittet”, 1998.
Studieguide Prosjektledelse 2, ISBN 978-82-7042-862-5, 2007.
Studieguide Prosjektledelse 3, ISBN 978-82-7042-861-8, 2007.

NOEN KUNDER/OPPDRAG
• Kommunaldepartementet, prosjektleder for bedriftsetableringsprogram i Finnmark over tre år.
• EXPERT AS, leder for forskjellige større og mindre prosjekter rettet mot IT, logistikk og
effektivisering, herunder et større SAP-prosjekt.
• Telenor AS, som rådgiver for prosjekter i Norkring AS, som prosjektleder i Telenor Avidi AS for
omlegging fra analog til digitalt kabeltelevisjon for hele Norge.
• Dynea AS, har deltatt i arbeidet med å bygge internt system for prosjektarbeid/styring, og holdt
opplæring i prosjektarbeid ved datterselskaper i Norge, Østerrike, Canada, USA, Singapore etc.
• FMC Technologies AS, kurs og forelesninger i ledelse for medarbeidere i den internasjonale
serviceorganisasjonen.
• Agder Energi AS, utvikling og gjennomføring av modulbasert kurs i prosjektarbeid og
prosjektledelse.
• Standard Online AS, utvikling av metodikk for arbeid med prosjekter, prosjekthåndbok,
gjennomføring av internkurs i prosjektarbeid og prosjektledelse.
• Kreftforeningen, utvikling av metodikk for arbeid med prosjekter, prosjekthåndbok, gjennomføring
av internkurs i prosjektarbeid og prosjektledelse.
UNDERVISNING
• Har utviklet og gjennomført kurs i forskjellige former for prosjektarbeid, personalutvikling,
medarbeidersamtaler, kompetanseplanlegging, med mer i regi av Consensus Training AS.
• Har undervist gjennom flere år ved forskjellige høyskoler i organisasjon og ledelse, herunder
arbeidspsykologi, organisasjonsutvikling, arbeidsrett, personaladministrasjon, serviceledelse mm.
• Har de siste 10 år vært engasjert som foreleser ved forskjellige program på master- og bachelornivå i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.
• Har arbeidet med BI-nettstudier i prosjektledelse, herunder videokonferanser, laget
prosjektsimuleringsprogrammer for nettbruk, oppfølging av fjernstudenter med mer.
• Har vært kåret som beste foreleser ved flere BI-skoler, inkludert BI Nettstudier.

