LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE 2016

DET NYE ARBEIDSLIVET
Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter

8.-9.
november på
Quality Hotel
Expo Fornebu

Påmelding
og mer info:
leanforumnorge.no

På konferansen kan du blant annet møte disse:

Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef, SINTEF

Jannicke Nilsson
Senior VP Technology
Excellence, Statoil

Ole Hoen
GKN Aerospace
Norway,
Årets smarteste
industribedrift 2016

Göran Roos
Professor innen
fremtidens innovative
og effektive produksjon

Christopher Braathen
Raufoss Technology,
finalist Årets smarteste
industribedrift 2016

Georg Von Krogh
Professor innen
strategi, innovasjon og
kunnskapsledelse

Sven Kværnrud
Leder for produksjonssystemer, Hydro

Kenneth Gilje
Gilje Tre,
Årets norske
Leanvirksomhet 2015

Magnus Lord
Lege, silviløkonom
og silvilingeniør, om
å skape sykehus i
verdensklasse

Disse bedriftene kan besøkes under konferansen:
BÆRUM
KOMMUNE

Samarbeidspartnere:

Anna Bjelm
Årets Leanleder
i Sverige 2015

Jørgen Skavlan
Lege og
foredragsholder

Utdeling av Lean-priser:

DET NYE ARBEIDSLIVET
Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter
NHOs årskonferanse i januar 2016 hadde hovedtema
“REMIX-det nye arbeidslivet” - hvordan ny teknologi og da spesielt digitalisering, vil føre til behov for
nye forretningskonsepter, nye arbeidsformer og ny
kompetanse. I februar 2016 la Produktivitetskommisjonen fram sin andre rapport “Ved et vendepunkt:
fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi”.
I årets konferanse tar vi utgangspunkt i det ovenfor
nevnte endringsbilde og vil fokusere på hvilken rolle
systematisk forbedringsarbeid basert på lean-filosofi,
prinsipper og metoder bør ha i de omfattende en-

drings- og utviklingsprosessene som privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste årene.
Konferansen vil videreutvikle innholdet i “Lean på
norsk”.
Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets
Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram gode eksempler
på slik systematisk forbedringsarbeid.
Årskonferansen vil spesielt bidra til at deltakerne får
påfyll av kunnskap om hvordan man kan få til både
kostnadseffektivisering og nyutvikling/innovasjon.

Virksomheter du vil bli bedre kjent med:
BÆRUM
KOMMUNE

HARSTAD
KOMMUNE

K Y S T V E R K E T
TROMS

OG

NEDRE
EIKER
KOMMUNE

FINNMARK

SENTRUM
VIDEREGÅENDE SKOLE

Konferanseavgift
(inkludert festmiddag dag 1):

Kr 8.000,- for bedriftsmedlemmer
Kr 9.500,- for ikke-medlemmer
Kr 2.500,- for studenter (begr. antall plasser)
Alle priser er ekskl. mva.
Overnatting kommer i tillegg.

Programkomité:

LEAN FORUM NORGE

BLI MEDLEM
Lean
Forum Norge er
et åpent forum for å
fremme verdiskapning
gjennom innovasjon
og virksomhetsutvikling

Lean Forum
Norge er et åpent
forum for å fremme
verdiskapning gjennom
innovasjon og
virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere:
Innovasjon
Norge

Som bedriftsmedlem i Lean
Forum Norge får du mange
fordeler, bl.a. redusert pris
på årskonferansen.
KLIKK FOR MER
INFO OG INNMELDING!

