I 2018 SÆTTER VI FOKUS PÅ VÆKST
Fire inspirationsmøder der understøtter vækstmulighederne i det globale opsving
16. januar 2018 handler det om OEE og maskineffektivitet – hvorfor er det ofte vanskeligt at få
produktionen til at følge med de muligheder, der findes på markedet? Med udgangspunkt i konkrete
eksempler, vil vi vise hvordan en fokuseret indsats kan øge output fra investeringsaktiver – og dermed
udskyde investeringer, samtidigt med at de direkte omkostninger reduceres.

19. juni 2018 sætter vi fokus på leverandører og intern organisationsudvikling – vores ærinde er at
formidle, hvordan et øget fokus på internt samarbejde og koordination sikrer forbedret
leverandørinteraktion – og dermed grundlag for øget værdiskabelse.

25. september 2018 fokuserer vi på planlægning af den samlede supply chain. Alle taler om sales and
operation planning som grundlag for en koordineret forsyningskæde, men der er meget andet, der også
skal være på plads for sikre den rette agilitet i både systemer og den enkelte virksomheds
forsyningskæde.
27. november 2018 kommer programledelse i fokus – det er vores erfaring, at mange virksomheder
misser deres vækstmuligheder. Enten har de alt for mange initiativer i gang samtidig, som kan stå i vejen
for hinanden, eller de har fokus på de forkerte projekter ift. at indfri virksomhedens strategi. Derfor
sætter vi fokus på, hvordan programledelse kan hjælpe med bedre styring af de rigtige projekter.

GÅ-HJEM-MØDE: AGILITET I FORSYNINGSKÆDEN
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 15:00-17:30, Hedeager 3, 8200 Aarhus N
Alle taler om sales and operation planning som grundlag for en koordineret forsyningskæde, men der er meget andet, der også skal være på plads for
sikre den rette agilitet i både systemer og den enkelte virksomheds forsyningskæde.
14:30

Check-in og kaffe & kage

15:00

Velkomst og introduktion v/ Seniorkonsulent Jens Arvad Johansen og Partner Bo Dencker, 4IMPROVE Consulting Group

15:20

Indblik i nyeste S&OP forskning v/Professor Jan Stentoft, SDU

16:00

Danfoss’ rejse mod agilitet i deres forsyningskæde v/ Director, Global Sales & Operations Planning, Janni N. Jepsen, Danfoss

16:40

Hjertecentret på Rigshospitalet – udvikling og implementering af D&OP v/Seniorkonsulent Søren Møller Kristensen, 4IMPROVE Consulting Group

17:20

Afrunding, networking og sandwich (to stay – or to go!) v/ Seniorkonsulent Jens Arvad Johansen

4IMPROVE CONSULTING GROUP, HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N
TILMELDING TIL SEKRETARIAT@4IMPROVE.DK SENEST 20. SEPTEMBER 2018

ARRANGEMENTET ER
GRATIS, MEN TILMELDING ER NØDVENDIG

