Nyt netværk
MAINTENANCE
E XC E L L E N C E

28. august
2018
Kl. 9.30-15.30
Energinet,
Fredericia

Maintenance Excellence er navnet på et nyt netværk i DDV
Formålet med netværket er:
- Inspirere deltagere til at arbejde struktureret med at udvikle/professionalisere vedligehold.
- Arbejde med processer som understøtter standardisering mod målet om Maintenance Excellence.
- Udveksle erfaringer om forandringsprojekter og diskutere udfordringer ved disse.

Kom på besøg hos
Energinet
Først møde i netværket
På dette første møde vil vi gerne sætte
en dagsorden for, hvilke emner, vi
arbejder med inden for Maintenance Excellence. På
møde i DDVs ledelsesnetværk 12. juni, tog vi hul på
emnet gennem en dialog omkring Værdien af vedligehold og Value Drivers. Input fra dagen gav inspiration,
som vi gerne vil dele med andre, der har samme interesse for Maintenance Excellence.

Program
09.30 Ankomst og kaffe
09.45 Velkommen og præsentation af Energinet
v/ Peter Jeberg, Asset Optimering
10.00 DS/EN 13306 hos Energinet v/Peter Jeberg
12.00 Frokost

Men hvad er det, vi taler om?
Standarden DS/EN 13306 Vedligehold Terminologi, er
et redskab, der giver en fælles forståelse og retningslinjer for at arbejde med termer, begreber og processer
inden for vedligehold.

12.45 Maintenance Excellence – hvad kan vi bruge 		
det til? v/Jesper Pedersen, Siemens Gamesa.

Energinet åbner dørene 28. august til en snak om
DS/EN 13306, hvordan Energinet arbejder med standarden og hvilke udfordringer, det har givet.

14.00 Afgang til Landerupgård 400kV station

13.30 Hvordan ser vedligeholdsledere på Værdien af
vedligehold? Input fra møde i ledelsesnetværket 12. juni

14.30 Ankomst til stationen. Kræver at man medbringer sikkerhedsvest, -sko og -hjelm. Hvis du har
implantater og/eller er gravid, er besøget ikke
mulig for dig.
15.30 Tak for i dag
fordi vedligehold er mennesker

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Få indflydelse på programmet
Netværket styres af en gruppe bestående af René Bøge Jensen (Sund og Bælt), Peter Jeberg (Energinet) og
Jesper Pedersen (Siemens Gamesa) men du skal også sætte dit præg på, hvem vi ellers skal have inspiration
fra og hvordan vi skal sparre med hinanden for at give dig mest mulig inspiration med hjem fra dit kommende netværk.
Målgruppe: Ledere og specialister med ansvar for
drift og vedligehold.

Pris og tilmelding: Gratis for medlemmer af DDV.
Meld dig ind på www.ddv.org

Tid og sted:
Tirsdag 28. august 2018 kl. 9.30–15.30

Ønsker du medlemsskab eller har spørgsmål til DDV
eller netværket, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Mødested: Receptionen
Vært: Peter V. Jeberg

Du finder kontaktoplysningerne på www.ddv.org.
Gældende for netværk i DDV
Netværk i DDV er IKKE platforme for sælgeraktivitet
men udelukkende et løsningsorienteret værktøj for
medlemmerne.

Husk at medbringe sikkerhedsvest, -sko og -hjelm.
Hvis du har implantater og/eller er gravid, er
besøget på stationen ikke mulig for dig.

Bliv medlem

in

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

7591 4455

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

www.ddv.org

fordi vedligehold er mennesker

