achieve more

Din kompetanse- og karrierepartner

GLASSPAPER LEARNING
Årets Microsoft kurspartner 5 år på rad
Norges største kurssenter
Dokumentert best kvalitet
Engasjerte og dyktige instruktører
Internasjonalt samarbeid
Unike og innovative kurs på siste teknologi
XtraMile - vår egen elæringsplattform

“Glasspaper Learning er Norges ledende
kurs- og kompetanseleverandør.
Vi tilbyr markedets bredeste
kurssortiment med kurs over hele Norge.
Ved å levere opplæringsløsninger av høy
kvalitet sørger vi for at våre kunder får
maksimalt ut av sine IT investeringer.”
Thor Kenneth Berntzen,
Daglig leder i Glasspaper Learning AS

Komplett kursportefølje

IT PRO
Totalleverandør av IT opplæring og markedets bredeste sortiment innen infrastruktur, sikkerhet og
database med kurs fra ledende leverandører som Microsoft, VMware, Check Point, Linux, Oracle,
Citrix og Cisco.

UTVIKLER
Våre utviklingskurs har riktig faglig nivå, er praktisk rettet med hands on øvelser og
leveres av instruktører i verdensklasse. Gjennom vårt brede nettverk av instruktører er vi en
totalleverandør av utviklingskurs i hele Norge.

PROSJEKTLEDER
Komplett kurstilbud innen metodikk og rammeverk innen Prosjektledelse, IT-governance og
IT-service Management. ITIL, TOGAF, COBIT, Kepner-Tregoe, PRINCE2, ISO, PMI, Agile Project
Management for å nevne noen.

IT BRUKER
Våre sluttbrukerkurs innen MS Office og Windows har dokumentert høyere nytteverdi og bedre
kvalitet sammenlignet med våre konkurrenter. Vårt mål er å gjøre deg og ansatte i din bedrift mer
effektiv fra dag en!

“Glasspaper People er spesialisert på
rekruttering og utleie av personell innen
ledelse, IT, administrasjon og økonomi.
Ved å kombinere markedets beste kurs og
ledende rekrutterings- og bemanningsløsninger opplever våre kunder et reelt
konkurransefortrinn»

Thomas Schibbye,
Daglig leder i Glasspaper People AS

GLASSPAPER PEOPLE
Spesialister innen rekruttering og utleie av vikarer/konsulenter
Fokus på IT, ledelse, økonomi og administrasjon
Gratis kursing følger rekruttert / innleid medarbeider / jobbsøker
Search & Select
Innovative, kundetilpassede tjenester
Kjenner markedet godt
Meget fornøyde kunder og kandidater
Rådgiver for både kunde og kandidat

LEDERREKRUTTERING
Rekruttering til topp- og mellomledere innen en rekke bransjer som IT, retail, transport, eiendom,
bank / finans med flere. Vi deler risikoen med våre kunder som ingen andre i markedet.

REKRUTTERING / BEMANNING IT
Vi har dedikerte rådgivere spesialisert til å besette IT-stillinger som dekker alle områder, deriblant
utvikling, infrastruktur, drift, test, support, CRM, ERP, dokumentsystemer, arkitektur,
prosjektledelse med mer.

REKRUTTERING / BEMANNING ØKONOMI
Vi har rådgivere spesialisert til å besette stillinger innen økonomi/finans som dekker alle områder,
deriblant regnskap, lønn, controlling, finansrådgivning, møtebooking, analyse, salg med mer.

REKRUTTERING / BEMANNING MERKANTILT
Vi kan besette stillinger hos våre kunder som HR, marked, kommunikasjon, salg, kontor,
administrasjon og kundeservice fra dag en!
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