2019

Underhållsnätverk

N003 Underhållsnätverk
Syfte med nätverket
• Dela erfarenheter
• Inspiration
• Praktiska tips
• Skapa kontakter
• Nätverka med varandra
• Utvecklas
Mål med nätverket
Att utveckla deltagarna när det gäller operativ strategisk planering och underhåll av maskiner
och utrustningar och att delge varandra erfarenheter från såväl organisationsfrågor som
frågor rörande ledarskapet i underhållsverksamheten.
Målgrupp
Personer som arbetar med service och underhåll.

Huvudtema för nätverksträffar under 2019 (preliminära platser)
• Säker produktion.
• Styrning och ledning av underhållsarbete.
• Workshop - Visualiseringstavla för operativ planering av den underhållsarbete
• Förebyggande underhåll - heldag

Fakta
Tre halvdagsträffar (kl. 8:00-12:00) och en heldagsträff under tolv månader vid följande
tillfällen.

2019
Träff 1

Datum
26 februari
halvdag kl. 8:00 – 12:00
Träff 2
21 maj
halvdag kl. 8:00 – 12:00
Träff 3
24 september
halvdag kl. 8:00 – 12:00

Tema
Säker produktion.

Träff 4

Styrning och ledning av
Jeld-Wen, Forserum
underhållsarbete.
Workshop Hos någon av deltagare
Visualiseringstavla för
operativ planering av den
underhållsarbete.
Förebyggande underhåll. Tekniska Verken, Linköping

21november
heldag

inspiration

utveckling

Plats (preliminärt)
Attends, Aneby

erfarenhetsutbyte

Exempel på teman
Nätverksdeltagarna bestämmer gemensamt agendan inför varje säsong. Exempel på
teman är.
•
•
•
•
•

Underhållssystem
Underhållsfrågor
Lean underhåll
Ledarskaputveckling
Studiebesök

Ledare för nätverket Revsul Dedic
Sedan 2004 arbetar Revsul som konsult med fokus på verksamhetsutvecklig, företag- och
verksamhetsanalyser, rådgivning/coachande, förändringsledning och utbildare.
I sitt arbete utgår Revsul utifrån ett helhetsperspektiv där han ser en
organisation som ett system, dvs. som en samling av ett antal delar som
hänger samman med varandra så att de bildar en helhet som samverkar för
ett gemensamt mål. Först när alla delar är på plats fungerar verksamheten
med sin fulla kraft.
Revsul’s specialistområdena är verksamhetsutveckling (baserad enligt Lean
och Six Sigma), företags- och produktionsekonomi, produktionsteknik,
produktionslogistik samt driftsäkerhet och underhåll.
Revsul når du på 070-485 40 48 eller rdedic@deloitte.se.

Pris
7 500 kr exkl. moms.
Medlemmar i IndustriForum deltar kostnadsfritt.
Priser gäller för fem tillfällen under 12 månader fr o m första träffen.
Nöjd kundgaranti – Är du inte nöjd efter första träffen får du deltagaravgiften tillbaka eller
byt till annat nätverk utan kostnad.
Anmälan och information
Anmälan och mer information får du av Thomas Johansson,
thomas.johansson@industriforum.se
alternativt telefon 073-679 38 68.
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BESÖKSADRESS
Huskvarnavägen 80.
554 54 Jönköping
036-550 32 50

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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