Nettverkssamling 27.september hos TINE Meieriet Frya
Lean i hverdagen – etter oppstarten
Hva gjør du når første oppstartsrusen er over, når andre oppgaver fyller dagen raskere enn du klarer å prioritere
videre oppfølging av den glødende entusiasmen dere opplevde i starten av Lean-reisen?
Nettverkssamlingen er denne gang lagt til TINE Meieriet Frya i Ringebu kommune, 7 mil nord for Lillehammer. Anlegget startet sin
Lean-reise i 2006 - et initiativ fra lokale ledere som ønsket forbedring på eget anlegg. Etter hvert utviklet ulike meierier i TINE sin egen
Lean-kultur, men med stor utvikling og endring både i TINE sentralt og på anleggene, ble det utfordrende å prioritere Lean-arbeidet og
holde fokuset oppe. Det ble behov for sentral koordinering for å komme videre og i 2016 startet arbeidet med å utvikle
produksjonssystemet DRIV som et samarbeid mellom sentrale ressurser og lokale team ute på anleggene. DRIV skal implementeres
på alle produksjonsanlegg i TINE og TINE Meieriet Frya er et av anleggene som nå er i gang med implementeringen. Basert på Leanreisen fra 2006 til i dag, ønsker TINE Meieriet Frya å fortelle om de utfordringene de har møtt underveis i de ulike fasene av arbeidet og
hvordan de har jobbet med å løse disse.
Vi inviterer til en annerledes Lean-dag - en samling med hovedfokus på Leanveiens oppturer - og nedturer!
Program:
09:37 -10:00:
10:00 -11:30
11:30 -12:00
12:00 -12:45
12:45 -13:30
13:30 -13:40
13:50 -14:10
14:10 -14:40
14:40 -15:15
15:15 -15:30

Oppmøte, innskriving, omkledning
Omvisning på TINE Meieriet Frya, en av TINE sine fremste Leanbedrifter
Forflytning til Dale-Gudbrands gard
Lunsj
Meierisjef Oskar Aarnes og forbedringssjef Stian Håvaldsrud forteller om sin og TINE Frya sin Leanreise
Spørsmål og refleksjoner
Pause
Gruppediskusjoner, hva skal til for å komme videre etter at det butter?
Gruppene deler historier i plenum
Styret i Lean Forum Innlandet deler sine tanker og avrunder dagen

Det spiller ingen rolle om dere kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting, her er det mye å lære. Påmelding via linken her
Pris for studiebesøket er kr 700,- + mva. for Lean Forum Innlandets bedriftsmedlemmer. Andre kr 1200,- + mva. Faktura blir utsendt
etter påmelding.

Våre bedriftsmedlemmer har fortrinn dersom studiebesøket blir fullbooket. Bli medlem i Lean Forum Innlandet via linken her
For informasjon kontakt oss via mail tove@leanforuminnlandet.no eller Tove Løkken mobil 40 60 81 31.
Vel møtt !

