Utveckla ditt företag genom effektiva
och förbättrade flöden i produktionen

Målgrupp:
Företag som producerar produkter
eller tjänster med minst
5 anställda

Antal deltagare:
6-7 företag i tillväxtfas.

Programmets längd och start
4-5 månader. I programmet ingår:
värdeanalys, kickoff, 4-5 gruppträffar,
3 möten med coach

Driver du ett tillverkande företag och vill utveckla verksamheten genom
förbättrade och effektivare flöden i produktionen?
Vill du lära dig mer om produktionsledning?
Var med i vårt VD-nätverk som drivs i samverkan mellan Almi och Linköpings
universitet. Vi startar ett fördjupningsprogram under våren inom området
produktionseffektivisering. Programmet hålls ihop av Almi och lärare/forskare
från Linköpings universitet och du får ta del av kunskaper som vilar på vetenskaplig grund.
Lär dig hur du kan planera och styra produktionen på ett förbättrat sätt med bästa
resursutnyttjande, vilket skapar både bättre effektivitet och ekonomi i verksamheten. Du får ta del av olika tekniker och metoder för att få produktionen att fungera bättre. Fokus ligger på förbättringsarbete, t ex 5 S, effektivitetsbaserad ledning
(MRPII) och Leanbaserad ledning.

Start i mars 2021

Deltagaravgift
Kostnaden för företaget är
7 000 kr + moms.
2 deltagare per företag ingår.

För kontakt och anmälan:
Stefan Wilhelmsson, 013-20 07 06
stefan.wilhelmsson@almi.se
Helene Nord, 013-20 07 28
helene.nord@almi.se

Detta fördjupningsprogram inleds med en kickoff, därefter träffar du andra företagare under 4-5 tillfällen med ca en månads mellanrum. Träffarna som är halvdagar
kombinerar föreläsningar som ger dig ökad kunskap inom området med gruppdiskussioner där ni i gruppen får möjlighet att lära av varandra och belysa frågan från
olika perspektiv och hitta möjliga vägar framåt.
Varje företag får också en individuell coach kopplad till sig vid tre tillfällen för ytterligare utveckling. VD-nätverket startar med en ”värdeanalys” där vi identifierar
och prioriterar företagets styrkor och utvecklingsområden.
Allt arbete sker under sekretess och du matchas in i en grupp där inga konkurrerande företag finns.

Detta är en del av Kunskapsbron, är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings
universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond

