Dagens program:


Velkomst og rundvisning v/CEO Flemming Stubkjær Nielsen – KKI Plast ApS



Vidensdeling - oplæg om ny mesterlære v/Ole Rydahl
Sørensen - UU Vejen



Vidensdeling - oplæg om automatisering v/Torben
Schwartz - Erhvervshus Sydjylland



Interview af Flemming Stubkjær Nielsen
I dialog og med kompetencehjulet som værktøj – defineres
virksomhedens mulige vækstbarrierer.



Workshop om løsningsforslag?
Konsulenter på tværs at de 3 systemer, arbejder i grupper
på løsningsforslag til KKi Plast ApS.



Tilbagemelding, evaluering



Sandwich og tak for i dag

Trekantområdet Danmark
T. +45 7979 7878

Kolding Åpark 1
DK-6000 Kolding

info@trekantomraadet.dk
www.trekantomraadet.dk

Vil du møde en rigtig udfordring:
KKI Plast ApS blev opkøbt af Flemming
Stubkjær for cirka et år siden. Flemming er
en klassisk ejerleder, der varetager alle
funktioner i virksomheden.
Flemming er kommet godt fra land, han
holder budgettet og vækster. Nu begynder
mangel på maskinkapacitet og medarbejderressourcer, at stå i vejen for
øget ordre tilgang.
Med udgangspunkt i kompetencehjulet, får
du mulighed for at give KKI Plast konkrete
løsningsforslag på deres udfordringer,
så de kan fortsætte deres vækst.

Om virksomheden:
KKI Plast har 30 års erfaring i kritiske komponenter i maskinkonstruktion og procesindustri
indenfor især levnedsmiddelindustrien, pakkeindustrien samt til maskinbyggere.
Vores erfaring med plastbearbejdning, gør at vi
altid kan hjælpe med en løsning og vi står til
rådighed omkring hvilke materialer, der kan
anvendes.
CNC fræsning
Vores veluddannede personale hjælper ofte
kunder med at udvikle deres emner så de passer
perfekt til den færdige opgave.
CNC DREJNING
Som eksperter i plastbearbejdning hjælper og
udfordrer vi gerne vores kunder med at optimere
deres produkter.

VEJEN

VEJLE

Virksomhedsdialog, der skaber sammenhæng i kompetenceforsyningen til industrien i Trekantområdet
og synliggør fælles indsatser for vækst

MIDDELFART

sikrer kompetenceforsyningen

KOLDING

Tilmelding:
Senest d. 15. maj til
https://www.trekantomraadet.dk/tilmelding/

Fællesindsats, der med udgangspunkt i KKI Plast ApS og deres behov,

HADERSLEV

KKI Plast ApS
Jens Grøns Vej 9
7100 Vejle

Træning i brug af kompetencehjullet

FREDERICIA

Torsdag den 22. maj 2019
Kl. 15.00-18.30

BILLUND

Konsulentdag

