PROGRAM

WORKSHOP:
LEAN & VISUAL MANAGEMENT

Forestil dig instrumentbrættet i en bil, hvor du orienterer dig om hastighed, kvalitet, rettidighed samt motorens trivsel. Det samme
princip anvender du på din sagsbehandling, traditionel produktion eller aktiviteter af projektmæssig karakter. På workshoppen får du
inspiration, erkendelser og konkrete forslag til efterfølgende at anvende Visual Management i praksis som et af dine værktøjer.
1. OVERBLIK GIVER RO I MAVEN
Det er indlysende, at for mange ledere er det essentielt at
have styr på driften, og det giver glade interne og eksterne
kunder. Første skridt mod effektiv drift er synlighed. Har vi
synlighed, har vi gode forudsætninger for at tilrettelægge
dagen på den mest hensigtsmæssige måde. I denne første
del, vil vi gennemgå, hvad Visual Management er, og hvorfor
du som leder med fordel kan bruge dette værktøj.
v/ Jarl Philip Bitsch, Faarup & Partners

PRAKTISKE FORHOLD
Arrangementet finder sted
onsdag den 19. juni 2019, kl. 16.00 - 19.00.

2. VI VED DET VIRKER
Novo Nordisk A/S har siden 2004 arbejdet med LEAN.
I indlægget gennemgås, hvordan Novo arbejder med Visual
Management og tavler - og hvilke erfaringer man har opnået
hermed.
v/ Andreas Eriksen, CVP LEAN partner, Novo Nordisk A/S

Tilmelding til tilmeld@faaruppartners.dk

Det foregår i Faarup & Partners lokaler:
Vestergade 1, 2.sal, 1456 København K.
Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først til
mølle” princippet.

3. VISUAL MANAGEMENT I PRAKSIS
Vi skal her arbejde med konkrete værktøjer på caseeksempler og/eller jeres egne problemstillinger.
Vi tager udgangspunkt i kerneprocesserne og styringsbehovene, og I får inspiration og løsningsskitser, som I kan
anvende efterfølgende, når I kommer hjem.
v/ alle deltagerne
4. EFARINGSUDVEKSLING OG NETWORKING
I løbet af eftermiddagen vil der være rig lejlighed til at
udveksle erfaringer.
Vi byder undervejs på lette forfriskninger og velsmurt
aftensnack til sidst.
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