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N011 Förbättringsarbete
Övergripande mål
Målet med nätverket är att få nya synvinklar, att diskutera och utväxa erfarenheter, ta
till sig råd och få tips från övriga deltagare och andra framgångsrika verksamheter
kring strukturerat och systematiskt förbättringsarbete.
Målgrupp
Nätverket vänder sig till ledare och andra nyckelpersoner oavsett bransch som arbetar,
deltar i eller vill få förståelse för att arbeta med strukturerat och systematiskt
förbättringsarbete.
Teman och innehåll
Nätverksträffarna innehåller teori, workshop, ”best practice”, föreläsningar och
studiebesök i gruppens företag och på externa företag som är förebilder. Deltagarnas
behov styr teman. Teman behandlar områden relaterade till producerande och
tjänsteverksamhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur tillämpar våra företag i regionen förbättringsarbete med Lean?
Hur ser ledningsgruppsarbetet?
Strategier för förbättringsarbete?
Hur ser min roll som ledare ut i förbättringsarbetet?
Att coacha i en lärande organisation – Toyota Kata.
Målstyrning, daglig styrning och uppföljning
Materialstyrning
Produktivitetsutveckling/lönsamhetsmått
Förbättringsmetoder/verktyg

Fakta
Fyra heldagsträffar under tolv månader kl. 09:00-15:00, med inriktning på onsdagar.
Vi planerar att träffas vid följande tillfällen, Dessa är preliminära (se separat kallelse till
resp. tillfälle, denna skickas ut i god tid inför varje tillfälle):
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Träff 1

Träff 2

Träff 3

Träff 4

Datum
(prel.)
20 februari

Tema

Plats

Workshop –
Att identifiera och eliminera
slöserier.
8 maj
Workshop –
Standardiserat arbetssätt och
ständiga förbättringar
18 september Workshop Avvikelsehantering och ständiga
förbättringar
13 november Bestäms under våren (förslagsvis
inom materialstyrning och flöden)

inspiration

utveckling

Bestäms innan kallelse
skickas
(träff hos medlem)
Bestäms under första
träffen
(träff hos medlem)
Bestäms under våren
(träff hos medlem)
Extern nätverksträff

erfarenhetsutbyte

Ledare för nätverket Andreas Karlbom
Andreas Karlbom’s bakgrund rymmer mångårig erfarenhet av
linjechefsansvar, projektledning, organisations- och verksamhetsutveckling
samt kravställning, analys och design inom CRM / DataWarehouse /
beslutstöd / rapporteringssystem, både i utvecklingsprojekt och
förvaltningsroller.
Andreas har jobbat upp en bred erfarenhet av såväl den rent
tekniska/analytiska sidan, men även inom ledarskapets olika roller i
egenskap av verksamhetschef och program- och projektledning av
organisationsutvecklingsprogram/Förändringsledare.
Andreas Karlbom når du på telefon 070-666 15 86 alt. via
e-post till andreas.karlbom@axxos.com

Pris
7 500 kr exkl. moms. Medlemmar hos IndustriForum deltar
kostnadsfritt.
Priser gäller för fyra tillfällen under 12 månader. I priset ingår
fika, lunch och dokumentation. Eventuell litteratur tillkommer till
självkostnadspris.
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 036-550 32 51.
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BESÖKSADRESS
Huskvarnavägen 80.
554 54 Jönköping
036-550 32 50

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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