Vi bjuder på frukost med kunskaper och erfarenheter
från arbete med Lean genom Produktionslyftet

Välkommen till ett frukostmöte om Lean
Datum: 14 mars
Tid:

08:30-09:45 · Kaffe och te står framdukat från 08:30

Plats:

Orbit One · Angelskogsvägen 2 · Ronneby

Kom och lyssna på ett inspirerande föredrag med Orbit One och Produktionslyftet om
Lean och varför det behövs!
Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar
att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott
resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett. Produktionslyftet arbetar för att
stödja och inspirera företagen att satsa på att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige.
Härigenom är ambitionen att stödja svensk industri att nå en hållbar tillväxt.
Programpunkter:
•

Framgångsfaktorer för Lean · Lena Prinselaar · Produktionslyftet

•

Orbit One Way och hur vi startade vår Lean-resa · Ulf Karlsson · Orbit One

Lena Prinselaar från Blekinge Tekniska Högskola är regionledare inom Produktionslyftet
och berättar bland annat vad programmet kan erbjuda de företag som vill utvecklas genom
Lean. Ulf Karlsson är produktionschef på Orbit One, har varit med sedan starten av deras
satsning tillsammans med Produktionslyftet och berättar här om deras erfarenheter.
Varmt välkommen!

Seminariet är gratis men anmäl dig senast 11 mars med
namn och organisation till lena.prinselaar@produktionslyftet.se
Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte

Finansiärer

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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