Seminarium · 4 november 2008 · Aros Congress Center · Västerås

Lean – ett sätt att effektivisera
processer i alla verksamheter
Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Östsvenska Handelskammaren och
Produktionslyftet med Mälardalens högskola, Robotdalen och Automation Region bjuder
in till ett högaktuellt seminarium om Lean Production och modern processoptimering
och produktionsteknik. Lyssna på goda erfarenheter från Produktionslyftet, Mälardalens
högskola samt stora och små företag. Varmt välkommen!
08:00 Registrering
08:15 Inledning och bakgrund
Hans Reich, dagens moderator, från
Produktionslyftet och Sven-Arne
Paulsson från Automation Region hälsar
välkommen med en kort introduktion.

11:00 Hur Lean har förändrat
Volvo CE i Arvika
”Lean för oss har blivit ett nödvändigt
tankesätt för att överhuvudtaget klara
den globala konkurrensen.”
(namn meddelas senare)
Volvo CE · Arvika

08:30 Vad är Lean – och varför behövs det?
Omvärldsanalys och introduktion till Lean. 11:30 Produktionsteknik med Lean-angrepp
”Om Sverige inte satsar på Lean kommer
Hans Reich · Produktionslyftet
vi snart inte ha någon produktionsteknik
Chalmers · Göteborg
att oroa oss för …”
10:00 Fika – saft och frukt
Mats Jackson · Professor
Mälardalens högskola · Västerås
10:30 Lean i företaget och dess omgivning
”Med hjärta och hjärna arbetar vi för
12:00 Moderatorn summerar
såväl personalens och företagets som
Hans Reich sammanfattar dagen och
samhällets bästa.”
välkomnar till lunch!
Jan-Erik Bark · VD
Starke Arvid · Ljungskile
12:30 Avslutande lunch med mingel

Anmäl dig till pia.arnold@malardalen.cci.se senast den 24 oktober!

Ange namn och faktureringsadress. Seminariet kostar 750:-/person exklusive moms –
observera att anmälan är bindande! För frågor och mer information kontakta:
viveka.persson@malardalen.cci.se · 021-470 22 41
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

saknar 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!

