Når der skal vælges managementkonsulent er
kundens kvalitetsstempel.
Fordelene ved at vælge en Certificeret Managementkonsulent CMC
er, at kunden får sikkerhed for, at managementkonsulenten kan
udføre kompetent, seriøs og professionel rådgivning og assistance
inden for sit kompetenceområde samtidig med, at managementkonsulenten har et solidt fagligt omdømme og en solid etisk holdning.
Karakteristika for en certificeret managementkonsulent:
En forhistorie med resultater og god ydeevne
En CMC-konsulents professionelle fortid er dokumenteret i
vidnesbyrd fra kunder, referencer og gentagne opgaver for
samme kunde, hvilket kræves for at opretholde CMC certificeringen.


Overholdelse af branchens højeste etiske standard
For at blive CMC har konsulenten gennemført skriftlig rapportering og er interviewet af en professionel certificeringskomité
om sine professionelle, etiske og økonomiske holdninger til
kunder, samfundet og professionen.



Erfaring i praksis
Certificering kræver mindst tre års managementkonsulentarbejde og gode resultater heraf.



Livslang professionel uddannelse
En CMC udnytter konferencer, kurser, seminarer, forskning og
litteratur inden for management og deltager i netværk med
andre CMC’ere.



Et netværk af CMC’ere til at bidrage til at løse udfordrende kundeopgaver
CMC’ere kan benytte kontakten til DICMC og andre CMC’ere i
hele verden til at indsamle viden og skaffe kompetent supplerende hjælp til problemløsning.
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Kunder kan have fuld tillid til, at en CMC-konsulent kan dokumentere at have ydet en god indsats over for sine kunder og dermed
kundetilfredshed, overholder en høj standard for kompetence, moral og etik, samt har vedligeholdt sit faglige niveau gennem fortsat
uddannelse og recertificering.
Spørg derfor altid, om Deres fremtidige samarbejdspartner er certificeret, næste gang De skal vælge en managementkonsulent.
Certified Management Consultant
The International Council of Management Consulting Institutes
(ICMCI) har udviklet en international, professionel standard for managementkonsulenter.
En managementkonsulent skal for at blive CMC, dokumentere en
høj grad af faglig viden og herunder opfylde følgende krav:
 Videregående højere uddannelse i relevante managementfag
 Mindst 3 års erfaring som aktiv managementkonsulent, selvstændigt og uafhængigt af kundeinteresser
 Mindst 3 gode kundereferencer, som tjekkes ved kontakt med
de aktuelle kunder
 Dokumenterede konsulentfaglige kvalifikationer, godkendt af
Certificeringskomiteen
 Deltagelse i DICMC’s konsulentseminar om erhvervsetik
Vurdering af managementkonsulentens egnethed til opnåelse af certificering foretages af en certificeringskomité med deltagelse af professorer fra
universiteterne i København og Århus.
Certifikatet giver ret til at
anvende CMC-betegnelsen
og CMC-logoet i forbindelse med skriftligt materiale.
Opretholdelse af certifikatet forudsætter deltagelse i en årlig recertificeringsproces, som omfatter en vurdering af de faglige videreudviklingsaktiviteter, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, som den enkelte managementkonsulent har gennemført det
seneste år. Re-certificeringen omfatter bl.a. certificeringskomiteens
periodiske indhentning af kundereferencer.

Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter,
DICMC:
 forestår certificering af managementkonsulenter i Danmark
 fremmer etik og professionelle normer inden for konsulentbranchen
 fremmer certificering som instrument i kvalitetsudviklingen
 stimulerer konsulenter til kontinuerlig kompetenceudvikling,
herunder erfaringsudveksling, refleksion, selvkritik og videndeling
De danske bestemmelser
for certificering er fastlagt i
overensstemmelse med
ICMCI’s standarder.
Med afsæt i de erfaringer,
managementkonsulenter
løbende indfanger i samspillet med kunderne, gennemfører DICMC en årlig
konsulentuddannelse med
særligt fokus på etiske dilemmaer og kompetencer i
konsulentfaget. På denne
måde sikres en konstant
opdateret faglig viden og
løbende opkvalificering af
konsulenterne.
En høj etisk standard sikres
ved, at managementkonsulenten forpligter sig til at
overholde konsulentbranchens Kodeks for Erhvervsetik, der indeholder sunde erhvervsetiske grundholdninger i forbindelse med udførelse af en konsulentopgave.
I Danmark er DICMC den eneste udstedende myndighed af CMCcertifikater.
DICMC er en garanti for kvalitet, når kunden står over for
valget af managementkonsulent.

The International Council of Management Consulting Institutes - ICMCI
The International Council of Management Consulting Institutes
(ICMCI) er den globale organisation for nationale managementkonsulentforeninger i hele verden, foreløbig omfattende ca. 50 lande.
Disse nationale foreninger administrerer i overensstemmelse med
standarder af verdensklasse den internationale CMC certificering for
individuelle professionelle managementkonsulenter.
For at blive CMC skal en konsulent først være medlem af en af de
nationale foreninger, som er medlem af ICMCI.
ICMCI har udviklet og vedligeholder løbende en international kodeks for professionel opførsel, en international fælles kompetenceramme og videnramme for managementkonsulenter, retningslinjer
for professionel konsulentadfærd samt standarder for certificering
og gensidig anerkendelse mellem landene.
ICMCI håndhæver de højeste standarder for etik og konsulentkompetence og -adfærd.
ICMCI hjælper udviklingslande med at udvikle deres konsulentkapacitet og konsulentforeninger.
DICMC er det danske medlem af ICMCI. DICMC er repræsenteret i
ICMCI's ledende organer og deltager aktivt i den fortsatte udvikling
af de internationale regler for certificering og re-certificering af
konsulenter og konsulentvirksomheder.
www.icmci.org indeholder yderligere informationer.
Kvalitetssikring
Den enkelte CMC kvalitetssikres af DICMC ved certificeringen og løbende derefter.
DICMC kvalitetssikres af ICMCI ved assessment hvert tredje år.
ICMCI kvalitetssikres af IAF, International Accreditation Forum under FN, som ICMCI er tilsluttet.

