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Potentialer i forsyningskæden 
For at kunne lede og styre sin forsyningskæde 
optimalt, er det vigtigt, at have gode relationer til 
sine leverandører. Herudover er det centralt, 
sammen at kunne aktivere virksomhedernes  
innovationskraft og udnytte de potentialer, der 
findes hos  leverandører og på tværs af 
forsyningskæden. Innovationskonferencen vil stille 
skarpt på nye tendenser i leverandørsamarbejdet 
med konkrete cases og orientere om den forskning, 
der foregår inden for Supply Chain området netop 
nu. Hvordan vil forholdet mellem virksomheder og 
deres leverandører udvikle sig i fremtiden? Og 
hvilke services skal leverandører forberede sig på, at 
kunne levere udover selve produktet? Få svarene på 
MADE Innovationskonference. 
 
Nye virksomhedsmodeller og samarbejdsformer 
I en verden med hurtige forandringer skal man sikre, 
at forsyningskæden er  både robust og smidig samt 
omstillingsparat. Professor Brian Vejrum Wæhrens 
vil give et indblik i forskningen på området. Desuden 
vil en MADE ph.d. præsentere de foreløbige 
resultater og konklusioner fra sin forskning i Vestas 
omkring behovet for en robust og tilpasningsdygtig 
forsyningskæde. 

 

 

 

 

Få mere ud af leverandørsamarbejdet  
På dagen vil virksomheder som bl.a. Terma 
Aerostructures og Novo Nordisk dele deres 
erfaringer med optimering af forsyningskæder. I 
brancher med strenge forsynings- og 
dokumentationskrav er et tæt samarbejde mellem 
leverandører og kunder vigtigt. Terma vil give 
konkrete eksempler på, hvordan dette samarbejde 
kan styrkes – til fordel for leverandører og kunder. 
 
Som en del af MADE arbejder Vestas med 
udviklingen af en tilpasningsdygtig og robust 
forsyningskæde. Hør om Vestas erfaringer med 
leverandørdrevet innovation og udvikling af deres 
Supply Chain. Til MADE Innovationskonferencen vil 
Skov A/S fortælle om deres erfaringer med bl.a. en 
fælles fysisk placering og en sourcing hub.  
 
ISO9001 – version 2015 
Der har længe været arbejdet med en ny revision af 
ISO9001 i et internationalt samarbejde. 
Chefkonsulent Bent Møller vil give et indblik i, hvad 
det betyder af ændrede krav og hvilke muligheder, 
det kan give i forholdet mellem din virksomhed og 
leverandører eller kunder. 
 
 
 
  
 

 

Dato: Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10.00 – 15.30. Der er registrering og morgenbrød fra kl. 09.30 
Sted: Aalborg Universitet, Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Øst, lokale nr. 1.101 
Pris: Gratis for MADE-medlemmer. Ikke-medlemmer kan deltage mod et gebyr kr. 1.700 
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 250 
Tilmeldingsfrist: Den 16. november 2015. Maksimum deltagerantal: 64 
Registrering: Tilmeld dig her 
Sprog: Dansk og engelsk 
Mere information: http://made.dk/ og Michael Wøhlk, mwo@force.dk, 4262 7933 
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Program 
 

09.30 Registrering og morgenbrød 

10.00 Velkomst v. MADE Innovationsmanager  
Direktør, Marked & Innovation, Jens Roedsted, FORCE Technology 

10.10 Supply Chain 2.0 - Introduktion til MADE Forskningen om forsyningskæder 
Professor Brian Vejrum Wæhrens, Aalborg Universitet  

10.40 Udviklingsorienteret samarbejde med leverandører 
Udviklingschef Jesper Mogensen, SKOV A/S 
SKOV A/S udvikler og producerer avancerede løsninger til klima og produktionsovervågning 
inden for landbruget. De vil fortælle om deres måde at inddrage leverandører på og deres 
tanker om at knytte leverandører endnu tættere til sig. 

 

11.10 Kaffe og netværk  

11.25 From Translator to Innovator – Terma Aerostructures 
Vice President, Manufacturing Engineering, Jesper Freltoft, Terma Aerostructures A/S  
For at tilføre kunderne mere værdi og forbedre egen og kundernes konkurrenceevne har 
Terma Aerostructures bevæget sig fra blueprint produktion til høj grad af re-design af 
kundernes produkter og produktionsprocesser. Præsentationen vil eksemplificere, hvorledes 
dette samarbejde fungerer i en stærkt reguleret branche. 

11.55 Leverandørudvikling og -samarbejde hos Novo Nordisk 
Director, Logistics & Supply Chain Management, Mikkel Sandorff, Novo Nordisk A/S,  
Inddragelse af leverandører i innovation og udviklingstiltag fremfor blot driftseffektivitet. 

 

12.25 Frokost – med mulighed for netværk 
  

13.00 Ny ISO 9001:2015 - Hvad betyder det for forholdet til leverandører og kunder?  
Chefkonsulent Bent Møller, FORCE Technology 
Hvad betyder ændringerne af ISO 9001 for forholdet til virksomhedens leverandører og 
kunder? På baggrund af oplæg diskuteres de nye krav og muligheder. 

 

13.40 Kaffe 
 

13.55 Tilpasningsdygtig og robust forsyning 
Ph.d. studerende Jesper N. Asmussen, Vestas & Aalborg Universitet 

  
Supply chain development, value sourcing & supplier driven innovation at Vestas  
Senior value sourcing specialist, Robert W. Smits, Vestas 

 

14.55  Den industrielle digitaliserings agenda - Industri 4.0 eller smart produktion 
Professor Charles Møller, Aalborg Universitet 

 
15.25 Opsamling og afslutning 
 Direktør, Marked & Innovation, Jens Roedsted, FORCE Technology 
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