2018

Produktionschefer

N026 Produktionschefsnätverk
Vidareutveckling i rollen som produktionschef genom deltagande i IndustriForums
nätverk. Att pröva kostar inget!
Av de personer som deltar i IndustriForums nätverk säger 50 % att de tar med sig
konkreta tips hem som de använder i sin egen verksamhet.

Målgrupp
Personer som ansvarar för den strategiska utvecklingen av företagets
produktion. Du kan vara produktionschef med ansvar för en eller flera
produktionsenheter likaväl som du kan vara fabrikschef för en enhet med ett
totalansvar för hela verksamheten.
Fakta
Fyra heldagsträffar kl 9 – 16 under tolv månader vid följande tillfällen (torsdagar):

2018

Datum

Träff 1

1 mars

Träff 2

17 maj

Träff 3

13 september

Träff 4

6 december

Tema och besök klara
Husqvarna AB Edge
fabriken
Kommunikativt ledarskap
med Johan Tjärnfors på
IndustriForum,
Solåsvägen 7A i
Jönköping
Itab Shop Concept
Toyota i Mjölby
AGV, taktade banor,
Lean production

Plats för träffarna är planerade till; Husqvarna Edge, Koenigsegg, Emballator Lagan
Plast, SKF i Göteborg eller Toyota i Mjölby.
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Ledare för nätverket Hans Hörnmark
Hans Hörnmark har över 30 års erfarenhet från industrin varav 8
år som VD. Erfarenheten sträcker sig från familjeägda
småföretag till internationella koncerner inom flera olika
branscher och olika ledarroller.
Nu driver Hans sitt eget konsultbolag och har tidigare
erfarenheter som bl.a. Teknisk Chef, Kvalitetschef, IT chef,
Försäljningschef och VD. I alla roller har organisationsutveckling
och IT/IS som möjliggörare varit viktiga beståndsdelar för att
utveckla tillverkande företag.
Hans Hörnmark når du på 070-7954929 eller hans@hmkm.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 036-550 32 51.

inspiration

utveckling

erfarenhetsutbyte

BESÖKSADRESS
Solåsvägen 7A, 2:a vån.
553 03 Jönköping
036-550 32 50

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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