LEAN FORUM ØSTFOLDS HØSTKONFERANSE

Fra vellykket oppstart til
kontinuerlig forbedring
Det gjelder å jobbe smartere. Vi må utnytte ressursene
bedre. Vi må alltid lete etter forbedringsmuligheter.
Å avsette en halv dag til Lean-konferansen kan
raskt vise seg å være en smart beslutning.
Vi kan garantere deg påfyll av oppdatert
kunnskap, nye impulser og masse
inspirasjon. Dessuten får du konkrete
eksempler på hvorfor noen lykkes så
godt med sin virksomhet.
Hvor avvikles Lean-konferansen?
Konferansen avvikles torsdag den
27. september i det store auditoriet
på Høgskolen i Østfold Campus på
Værste i Fredrikstad.

Åpent arrangement – meld deg på i dag!
Årets konferanse er skreddersydd for ledere/
mellomledere/tillitsvalgte/verneombud i privat- og
offentlig sektor, som er fokusert på å finne forbedringsmuligheter i egen virksomhet. Høstens konferanse er
gratis. Vi ser gjerne at det kommer flere fra samme
virksomhet. Det er et begrenset antall plasser, og
det er først til mølla-prinsippet som gjelder.

Hva er Lean?
Å jobbe ut i fra Lean
prinsippene vil enkelt
sagt medføre, at en
gjennom involvering og
samspill med alle medarbeidere,
driver et systematisk forbedringsarbeid
– en metodisk
med kundens behov i fokus. Det vil si
tilnærming for å øke
at vi leverer akkurat det kunden vil
Program – torsdag 27. september 2012
kvaliteten i produksjon
ha, når kunden vil ha det.
12:00 Registrering
og optimalisere flyten
12:30 Velkommen ved Johnny Larsen, Lean Forum av varer og
Østfold
informasjon.

12:45 Why Lean Improvement Programmes fail
(and how to make sure yours succeeds) ved 		
Clive Poole, Lauras International
– Kommentarer og refleksjon ved
Jon Udness, Fabrikksjef Glava AS
13:45 Pause
14:00 Erfaringer fra Lean arbeider i Sverige v/
Mikako Lago-Lengqvist JMAC Scandinavia
– Kommentarer og refleksjon ved Lillian Rosten,
Virksomhetsleder Borge Sykehjem
15:00 Oppsummering og informasjon over Lean 		
tjenester, kurs og opplæring
15:15 Stands

Påmelding
Det er flere måter å melde seg på konferansen, felles
for alle er at du må oppgi navn på de som skal delta
pluss navn på virksomheten som du/dere kommer fra:
• Send en mail til gunnar.andersson@hiof.no
• Send SMS til 928 58 976
Se mer informasjon om Lean konferansen i Østfold
på www.leanforumnorge.no/no/regionale-forum/leanforum-oestfold
Her kan du også benytte vårt påmeldingskjema.
Spørsmål
Om du har eventuelle spørsmål, så ta gjerne kontakt
med konferanseansvarlig Gunnar Andersson på mobil
928 58 976, eller på mail gunnar.anderson@hiof.no
Velkommen til Lean konferansen i Østfold
– høsten 2012!

