2021

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. 09:00 – 16:00 under tolv månader vid följande tillfällen:

2021
Träff 1

Datum
25 februari
14:45-16:00

Träff 2

6 maj
14:45-16:00

Träff 3

September

Tema
Tema: Framtidens kompetensbehov.
Vilka roller saknar vi i framtiden?
Vilka kompetensområden behöver industrin
ta sig an för att klara morgondagen?
Tema: Kvalitet
Verktyg för kvalitetsuppföljning,
syn på kvalitetsarbete osv.
Bestäms under våren

Träff 4

November

Bestäms under våren

Plats
Teams-möte

Teams-möte

Plats för träffarna är planerade till: Teamsmöte under våren, Yaskawa i Torsås
och Bror Tonsjö i Kode

inspiration

utveckling

erfarenhetsutbyte

Ledare för nätverket Johan Palmberg
Johan har en karriär inom tillverkningsindustrin, främst
trähusindustrin, med roller som produktionsledare
produktionstekniker och fabrikschef. I dessa roller har han ansvarat
för stora investeringar och design av produktionslinjer såväl som det
ständiga förbättringsarbetet. Johan har utbildning inom Lean
Production och ett brinnande intresse för produktionsvänlighet och
effektivisering
Samtidigt är teambuilding och tron på medarbetaren som den främsta
(och mest outnyttjade) resursen en grundläggande värdering i Johans
ledarskap.
Johan är idag verksam på OBOS Sverige AB som Affärsstödschef, med
ett rikstäckande ansvar för design och konstruktion av företagets
grupp- och flerbostadsverksamhet.
Johan når du på 076 – 765 29 80 eller johan.palmberg@obos.se
Pris
8 100 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.
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BESÖKSADRESS
Huskvarnavägen 80.
554 54 Jönköping
036-550 32 50

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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