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Kontinuerligt lärande

Produktionslyftet är verksamt i hela landet,
men vi ser ändå flera gemensamma utmaningar där vi kan stödja varandras arbete.
Kontinuerligt lärande är en förutsättning för
att Göteborgsregionen ska vara en attraktiv region att växa och verka i. Verksamheter som
kopplar affärs- och verksamhetsplanen till kompetensförsörjning främjar hållbar tillväxt – detta är vad vi benämner strategisk kompetensförsörjning, det vill säga
en kompetensförsörjning som bygger på ett målinriktat
kontinuerligt lärande.
Inom det ESF-finansierade Avanto, avancerad tillväxtorganisering, stödjer Business Region Göteborg ett
60-tal verksamheter att utveckla lärande miljöer inom
verksamheten, öka delaktigheten av vision, mål och
strategier samt främja jämställdhetsarbetet. Totalt kommer 2800 individer att omfattas av kompetenshöjande
insatser som stärker lärande, delaktighet och jämställdhet. Som ett led i att möta den globaliserade marknaden måste våra verksamheter i vardagen i högre takt
arbeta med kunskapsspridning och kunskapsöverföring
för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.
Christina Johnson från Matthews Swedot AB kommenterar deras medverkan så här: ”Det som tilltalar är att
det är fokus på långsiktigt lärande. Det är inte fråga om
någon enstaka kurs. Nu satsar vi på en organisatorisk
förändring som ska fortgå även efter Avantos avslut.
Hela personalen är engagerad och delaktig.”
Karin Ingelhag · Projektledare Avanto
Business Region Göteborg AB

Viktiga datum/kalendarium

· 14 mars – Lean produktion 7,5 hp – Sundsvall/Hudiksvall
· 15 mars – Lean-föreläsning med Automation Region – Älvsjö
· 21 mars – Lean produktion 7,5 hp – Malmö
· 2 maj – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Självständigt Lean-lärande

På ett mycket positivt sätt har arbetsgruppen på Cryo i Göteborg genomfört
uppskattade Lean-introduktioner självständigt med företagets medarbetare.
Vid fyra tillfällen har gruppen varvat Lean-spel med diskussioner kring Lean och företagets vägledande
principer. Dagarna har väckt förväntningar hos medarbetarna och
nästa steg i företagets Lean-resa blir att involvera medarbetarna i
förbättringsgrupper. Mer vet malin.hallin@produktionslyftet.se.

Fåtal platser kvar!

Produktionslyftets kurs i Lean produktion genomförs över hela
landet och är praktiskt taget alltid fullbokad. Nu finns det dock ett
fåtal platser kvar till vårens planerade kurser i Malmö (med start
den 21 mars) samt Göteborg (start den 2 maj). Det är först till
kvarn som gäller – anmäl dig på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftet hos Automation Region

Den 15 mars arrangerar företagsklustret Automation Region ett frukostmöte på Stockholmsmässan
i Älvsjö, det första av flera återkommande event. Speciellt inbjudna som föreläsare vid premiärarrangemanget är Produktionslyftets Hans Reich samt Produktionslyftsföretaget Tebex
Cable Assemblies med vd Raymond Fernström i spetsen. Frukostmötet är gratis och frukosten står framdukad från klockan 08:30. Anmäl dig gärna på www.automationregion.com
– mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Mesta Produktionslyftsföretaget

Mekanotjänst i Örnsköldsvik är i fint sällskap
beträffande sitt Produktionslyftsarbete. Tidigare
har koncernens företag arbetat med Produktionslyftet i både Järvsö, Ljusdal och Hudiksvall.
De har tidigare blivit nominerade till Svenska
Leanpriset, vilket är ett gott tecken på framgångsrikt arbete. På
sin hemsida lyfter de nu fram sin Lean-satsning vid Örnsköldsvikenheten. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Rätt inställning för all time high hos Carlsson & Möller

Vi fortsätter vår jakt efter de verkliga effekterna av
Lean hos tidigare Produktionslyftsföretag där vi inte
fokuserar på vinster och omsättning, även om de
förvisso är ett resultat av arbetet. Carlsson & Möller
har en ”femårsvision” vars första punkt handlar om
att personalen ska må bra och där de enda mål som
definieras med siffror handlar om reducerade ställtider,
leveranstider och lager. Företaget lever som de lär!
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På bilden se från vänster
vd Michael Andersson,
Lean-koordinator
Fredrik Olsson och
Produktionslyftets
Hans Reich som diskuterade effekterna av deras Leanarbete från perspektiven Kunder, Medarbetare, Samhälle
och Ägare. Läs artikeln på www.produktionslyftet.se.
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