LEAN FORUM NORDVEST

INVITERER TIL

Ekornes er en av de mest spennende industribedriftene i Norge – ikke minst
pga suksessen med hvilestolen Stressless som produseres ved hovedfabrikken
i Sykkylven. Produktutvikling med stor fokus på design, modulisering og effektiv
produksjon har hatt stor fokus. Ekornes opplever, som de fleste andre, at
markedet endrer seg. Det blir stadig større krav til bredde i produktspekteret
samtidig som kundene forventer rask levering.

NETTVERS
SAMLING OG
GEMBA WALK

Som de fleste andre baserer Ekornes seg på en produksjonplanlegging
gjennom utstrakt bruk av ERP-system. Man er nå i ferd med å se på hvordan
produksjonen bør styres i fremtiden. Kanskje er visuell
styring til erstatning for databasert detaljplanlegging samt
overgang fra ressursoptimering til flytoptimering fremtiden
for Ekornes?

Medlemmer av Lean Forum Nordvest har
eksklusivitet fram til mandag 7. mars kl 08:00.
Om det da fortsatt er ledige plasser åpnes det også
opp for påmelding fra ikke-medlemmer.

19. april 2016
Ekornes
avd. Ikornnes
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MEDLEMSPRIS

kr. 300,-

eks. mva. og billettavgift
IKKE MEDLEM

kr. 800,-

eks. mva. og billettavgift

OPPMØTE:

NETTVERS
SAMLING OG
GEMBA WALK
19. april 2016
Ekornes
avd. Ikornnes

Påmelding:

Ekornes
avd. Ikornnes

PROGRAM
12:30-13:15

Årsmøte i Lean Forum Nordvest – separat påmelding

13:15-13:30

Registrering

13:30-14:15

Presentasjon av Ekornes og forbedringsarbeidet i bedriften

14:15-15:30

Omvisning i fabrikken

15:30-16:15

Gemba walk *) for henholdsvis stålproduksjon, treproduksjon og ordreproduksjon (2 grupper)

16:15-16:30

Liten matbit

16:30-17:15

Gruppevis arbeid i etterkant av Gemba walk

17:15-18:00

Oppsummering i plenum

*) Gemba walk – gå til den aktuelle prosessen for å se, forstå, stille spørsmål og lære.

https://leanforumnordvest.hoopla.no/
sales/3657908974/

MEDLEMSPRIS

kr. 300,-

eks. mva. og billettavgift
IKKE MEDLEM

kr. 800,-
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Medlemmer av Lean Forum Nordvest har eksklusivitet fram til mandag 7. mars kl 08:00.
Om det da fortsatt er ledige plasser åpnes det også opp for påmelding fra ikke-medlemmer.

