
BLEV EN DEL AF ET STÆRKT OG FORTROLIGT NETVÆRK, HVOR DU KAN SPARRE OG 
UDVEKSLE ERFARINGER MED ANDRE PRODUKTIONSLEDERE.

PRODUKTIONSLEDERNETVÆRK

Produktionsledernetværket er et intimt og fortroligt  netværk 
på 10-15 personer, der styrer produktionen i deres respektive 
virksomhed. Der vil blive afholdt 8 netværksmøder om året. 
Hvert møde bliver tematiseret, indenfor processoptimering, 

automatisering og digitalisering. Hvert møde vil starte med et 
spændende oplæg om dagens emne. Efter foredraget inviteres 
deltagerne til en åben dialog og erfaringsudveksling inden for 
mødets temaområde.

HVAD ER PRODUKTIONSLEDERNETVÆRKET

Du bliver en del af en gruppe af ligesindede, der kommer fra 
samme eller lignende brancher, alle med fokus på produktion. 
Sammen udgør I et stærkt netværk, med mulighed for fortrolig 
sparring. I netværket kan I alle lære af hinandens erfaringer 
og udfordringer, ligesom I kan lade jer inspirere af hinandens 
successer. Som en del af netværket opfordres alle til at dele 
ud af deres erfaringer, dette er også med til at give den enkelte 
større indsigt i egen virksomhed.

• NY VIDEN

• NETVÆRK

• FORTROLIG SPARRING

• INDSIGT I EGEN VIRKSOMHED

• INSPIRATION TIL OPTIMERING OG UDVIKLING 

HVORFOR DU ELLER DIN KOLLEGA SKAL DELTAGE I 
PRODUKTIONSLEDERNETVÆRKET

HVORDAN FORLØBER PRODUKTIONSNETVÆRKET
Møderne vil have en varighed på 2-3 timer og afholdes sidst 
på eftermiddagen med ca. 5 ugers mellemrum. Dette setup   
får deltagerne mulighed for at afprøve eller implementere nye 
tiltag i deres respektive virksomheder. Konkrete datoer og 
tidspunkter aftales nærmere med deltagerne.

DKPU sørger for at finde oplægsholdere til de forskellige 
møder, og disse kan f.eks. være DKPU’s rådgivere, eksterne 
foredragsholdere eller andre mødedeltagere. Desuden sørger 
DKPU for en let forplejning i forbindelse med møderne. 
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PRODUKTIONSLEDERNETVÆRK

EMNER

Intro til forløbet og 
kendskab til hinanden

Første møde vil være et introduktionsmøde. Her får deltagerne mulighed for at lære 
hinanden at kende og de har mulighed for at få afstemt forventningerne til hinanden og til 
netværket.

 Procesoptimering
Procesoptimering kan være med til at optimere eller eliminere virksomhedens flaskehalse. 
Optimering af processer er ofte med til at øge arbejdsglæden, og giver et direkte resultat 
på bundlinjen.

Automation 
(nyeste trends og 

muligheder)

Her vil de nyeste trends og mest relevante automationsmuligheder blive præsenteret. Der 
vil være et oplæg om mulige gevinster ved automatisering og hvordan man nemt kommer i 
gang med automatisering af processer. 

Planlægning og internt 
samspil 
(S&OP)

S&OP er en tværfunktionel planlægningsproces, som involverer alle i og omkring ordrepro-
cessen. Processen skaber en fælles plan på tværs af virksomhedens funktioner, i forhold 
til kundens behov, jeres kapacitet, leverandører, økonomi og produktion. 

Digitalisering 
(ERP og 

planlægning)

Ved dette møde får i (næsten) alt der er værd at vide om ERP. Hvad enten det er hvordan 
i kan implementere en ny løsning, opgradere et ældre system eller finde bedre måder at 
bruge det nuværende ERP-system. 

Kvalitet
Kvalitetssikring er vigtig og der kan opnås store besparelser både i forhold til tid og 
materialer, ved at kunden modtager det rigtige produkt første gang og til den rigtige tid.

Digitalisering 
(Dataopsamling og 

visualisering)

Digitalisering af virksomheden er fremtiden. Den rette digitalisering sparer både tid og 
penge i virksomheden, ligesom det åbner op for helt nye muligheder, f.eks. beslutningsta-
gen på baggrund af data, der ikke før var tilgængelige

Ledelse og 
fastholdelse 

De rigtige medarbejdere er vitale for en succesfuld forretning. Derfor er det vigtigt at finde 
de rigtige medarbejdere og det er lige så vigtigt at fastholde dygtige medarbejdere og 
skabe kontinuitet i virksomheden.

BRONZE MEDLEM OG IKKE MEDLEM - DKK 4.995 / ÅR
SØLV OG GULD MEDLEM - GRATISPRIS

Alle priser er ekskl. moms. og kørsel.
Der henvises også til de generelle forretningsbetingelser
gældende for aftaler med Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

KIM JESPERSEN
Seniorrådgiver

93 95 49 99 - kj@dkpu.dk
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Dansk Produktions Univers F.M.B.A.
Spet trupvej 7b - 8722 Hedensted

70 22 87 22 - www.dkpu.dk

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig t ilgang til 
udvikling af mindre produktionsvirksomheder. 

Mindre konsulentsnak mere fokus på det bedste for din virksomhed. 
For mere information - www.dkpu.dk

KONTAKT OS 

https://www.dkpu.dk/industriens-fond/

