DPU
MATCHMAKING+
Få studerende tilknyttet din virksomhed,
og få kræfter til at få bragt jeres ideer og
projekter til live.

Få tilkoblet en studerende til en af dine
projekter. En pulje af kandidater på tværs af
universitetsgrader og fagområder står til jeres
rådighed.
Dansk Produktions Univers er ”spillende
træner” ved at tilknytte vores civilingeniør,
som sikrer at forløbet opnår de ønskede
resultater for jer. Det aflaster din virksomhed,
styrker den studerende og højner successen
for alle.
Dansk Produktions Univers er med til
at udforme projektbeskrivelsen, og at
finde den helt rigtige kandidat fra højere
uddannelsesinstitutioner på tværs af
Danmark.
Et forløb med DPU Matchmaking giver mange
muligheder til din virksomhed. Om det er et
projekt, der mangler kræfter og viden, eller
om det er projekt der skal kickstartes på
økonomisk fordelagtige vilkår. Så er det en god
og sikker løsning

JERES UDBYTTE VIL VÆRE:
FÅ TILKOBLET SPECIFIK VIDEN
HJÆLP TIL AT FÅ BRAGT IDEER UD I
VERDEN.
FÅ ET POTENTIALE AFKLARET ELLER
KAPACITETSFORØGELSE PÅ ET PROJEKT
ADGANG TIL FORSKELLIGE
UDDANNELSES-GRENE OG NY VIDEN
TILKNYTNING TIL VORES CIVILINGENIØR
PROJEKTANSÆTTELSE/VIDEN
TIL SMÅ PENGE

DPU
MATCHMAKING+
Få studerende tilknyttet din virksomhed.
Styrk virksomhedens ideer og projekter.

.

Eksempler på, hvor der er muligheder for tilpasning til din virksomheds behov

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

STRUKTUR

FORLØBS TYPE

•

PRAKTIK

BACHELORPROJEKT

•
•
•

•
•
•

•

SPECIALE

PRIS:
DPU
BOOSTER
PACK
KONTAKT:
Sharif Tawfik
Konsulent
2729 1304
st@dkpu.dk
dkpu.dk

•
•

Minimum 100 arbejdsdage
Oftest på bachelor-niveau
Oftest diplomingeniør

Et konkret projekt
1-2 studerende
Kombination af teori og praksis

Problemstillinger med høj
kompleksitet ellerNy-tænkning/ny skabelse
1-2 studerende

•
•
•
•
•
•
•

Procesoptimering (flow, lager,
gennemløbstider)
Produktions strategi
Lean
Kvalitets-relateret forløb
Produktionsplanlægning
Automatisering afklaring
KPI etablering
Programmering og software

•
•
•
•
•

Forsyningskæde optimering
Automatisering afklaring
Konkrette automatisering løsninger
Indkøbsstrategi/optimering
Logistik og distribution

•
•
•
•
•
•
•

Modularisering
Cirkulær økonomi
Digitalisering
Kvalitet
Produkt -udvikling/modning
Avanceret produktion
Simulering & modellering

DKK 35.000 + moms - For medlemmer
DKK 45.000 + moms - For ikke medlemmer
15 timers ekstra senior rådgivning kan bl.a. bruges til sikring af implementering.

DKK 15.000 + moms - For medlemmer
DKK 24.500 + moms - For ikke medlemmer

