
PRODUKTIONSLEDER 
NETVÆRK

FAGLIGE UDVIKLING AF 
DIG OG DIN VIRKSOMHED

Emnerne som produktionsleder netværket 
sætter fokus på, er blandt andet:

Mangler du eller din produktionsleder et 
rum, hvor der kan sparres om hverdagens 
udfordringer og din virksomhed? Så er 
netværket for produktionsledere præcis det 
sted, hvor du sammen med ligesindede mødes 
om netværk, ny viden og sparring. Der vil bl.a. 
kunne læres af andres fejl og erfaringer.

Du har mulighed for at være en del af dette 
lille eksklusive netværk, hvor du vil møde 
andre produktionsledere, der på egen krop har 
erfaringer med en virkelighed, der ligner din.

Vi har sammensat de første otte 
netværksmøder, der ledes af Dansk Produktions 
Univers. Vi har fundet oplægsholdere, der hver 
for sig er eksperter på deres felt. Dermed vil 
der være oplæg og cases, som danner bund for 
faglige diskussioner og erfaringsudvekslinger.  

LEDELSE OG FLASKEHALS

IMPLEMENTERING AF 
NYE TEKNOLOGIER

PROCESOPTIMERING

KVALITET

PLANLÆGNING OG STYRING



PROGRAM
INTRO TIL FORLØBET, OG 
KENDSKAB TIL HINANDEN

PROCESOPTIMERING

PLANLÆGNING OG INTERNT 
SAMSPIL (S&OP)

LAGERSTYRING & INDKØB

MODULARISERING 
(STANDARDER VS. 
KUNDESPECIFIKATIONER)

LEDELSE & REKRUTTERING

KVALITET

AUTOMATION & 
DIGITALISERING

Sales and Operations Planning (S&OP) er en kritisk tværfunktionel 
planlægningsproces, som kan forbedre virksomheders balancering af 
efterspørgsel og udbud af varer. Processen skaber et fælles billede og en 
integreret plan af virksomheden på tværs af alle afdelinger. Oplever din 
virksomhed øget pres på kapacitet, hasteordrer og brandslukning? Så 
kan S&OP være svaret. 

Gennemsnitlig 50% af virksomhedens omsætning bliver anvendt 
til indkøb. Der er derfor et stort potentiale i at optimere og styre 
indkøbsprocessen. Lagerstyring er en potentiel flaskehals for 
virksomheder både i form af gennemløbstider og af bundet kapital. 
Derfor er det vigtigt at inddrage lageret i planlægningen og få det 
nødvendige sammenspil imellem efterspørgsel, indkøb og lager. 

Kunderne efterspørger at kundetilpasse produkter i små volumen. Dette 
udfordrer virksomheders produktivitet grundet flere omstillinger, samt  
svingende kvalitet og udfordrende styring af produktionen. Dette kan 
opbyggelsen af standarder igennem modularisering være med til at løse 
og give muligheden for kundetilpasse de produkter på en profitabelt 
fremgangsmåde.

Digitaliseringen og automations-bølgen bringer mange muligheder for 
danske virksomheder. Men hvad betyder det egentligt helt konkret for 
den enkelte virksomhed og hvilke muligheder bringer det? Hvordan skal 
din virksomhed arbejde operationelt med disse nye løsninger og hvilke 
kompetencer kræver det? 

Hvordan sikrer du dig, at du får de rigtige medarbejdere med på 
holdet? Hvordan sikrer du med din ledelsesstil, at du kan fastholde dine 
nøglemedarbejdere, i en tid, hvor det er svært at få de rigtige kompetencer. 
Hvordan skal du gøre dig spilbar, og hvor?  Tiden vi lever i stiller større 
krav til at ledelse, der sikrer medarbejderne ro til leverance og udvikling, 
og at du kan kommunikere dette som en væsentlig del af jobbet for nye 
medarbejdere.

Kvalitet og service er oftest det de danske produktionsvirksomheder vinder 
ordrer på. Desuden kan svigtende kvalitet være dyr at rette op. Derfor er 
kvalitetssikring nødvendig for din virksomhed. 

Alle møder afvikles i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00

DKK 7.995
- Ekskl. moms for ikke medlemmer og Basis medlemmer 
- Gratis for medlemmer; Udvikling og Rejsepartner

Har din virksomhed fokus på produktivitet, at optimere gennemløbstider 
og effektivisere de nuværende ressourcer? Så kan procesoptimering være 
med til at identificere virksomhedens flaskehalse og eliminere disse. Dette 
øger arbejdsglæden og giver et direkte resultat på bundlinjen.
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