
W O R K S H O P

Uddannelse
27. august 2014

Program

08.30 Indskrivning og kaffe

09.00 Velkomst
Oplæg til dagen og diplomoverrækkelser.

09.10  Opdeling i kompetenceniveauer 
for ordinær uddannelse samt 
efteruddannelser

09.30  Vedligeholdsuddannelser i AMU regi 
ved TEC       

10.00 ValidMaint 
– hvad er det og hvad kan det bruges til? 

10.15  Vedligeholdsuddannelse på 
bachelorniveau
CEN standard og EFNMS certificering (EEMM).

10.45 Kaffepause

11.15  Eksempler på EEMM forberedelse ved 
TSMC, Vesko og CDV

12.00  Vedligeholdsuddannelse på 
Masterniveau
EuroMaint – Hvad er det og hvad kan det 
bruges til?

12.20 Frokost

13.00 Eksempel på Masterniveau ved Vesko       

13.15  Eksempler på Erhvervs PHD 
projekter indenfor vedligehold

13.30 a)  Hvordan kan vi komme videre 
med udvikling samt udbredelse af 
vedligeholdsuddannelse i DK?

 b)  Hvad skal et uddannelsesnetværk i 
DDV arbejde med på kort og lang 
sigt? Hvem vil være med til hvad?

 c)  Hvem vil deltage i DDVs 
uddannelsesnetværk?

15.30 Afslutning og evaluering

Hvis en virksomheds vedligeholdsorganisation skal 
fungere optimalt, er det nødvendigt med spids-
kompetencer for følgende medarbejdergrupper 
• Håndværkerne
• Mellemlederne
• Toplederne.

På denne workshop vil der blive orientering og debat om alle tre 
niveauer, hvor følgende bl.a. belyses:
• Hvordan kan man erhverve disse kompetencer?
• Hvad vil det gavne for virksomhederne?
• Hvad vil det gavne den enkelte?
•  Hvordan kan din virksomhed få indflydelse på fremtidens vedlige-

holdskompetencer?
•  Hvad kan du personligt få ud af at deltage i et uddannelsesnetværk 

i DDV?
•  Hvad kan din virksomhed få ud af, at du deltager i et uddannelses-

netværk i DDV?

Da det er en workshop, er der lagt op til at DDV samt udbyderne 
af kurser kan udveksle erfaringer om, hvad der kan og bør satses på 
for fortsat effektivisering i danske virksomheder.
Erfaringsudvekslingen vil også danne platform for uddannelsesnet-
værkets arbejde i fremtiden.

Praktiske Oplysninger 

Tid
Onsdag den 27. august 2014.  
Kl. 8.30 – 16.00. 

Sted
CDV - Center for Drift og Vedligehold
Købmagergade 86, 7000 Fredericia.

Tilmelding
www.ddv.org,  ddv@ddv.org  eller 
telefon 75 91 44 55.

Pris
DDV medlemmer: kr. 900 excl. moms. 
Ikke DDV medlemmer: kr. 1.400 excl. moms. 
Prisen gælder for første deltager. Ved flere til-
meldte fra samme firma, ydes der 10% rabat for 
de efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker workshop, materiale, 
morgenkaffe, frokost og forfriskninger. 
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart 
efter tilmelding.
Vær opmærksom på vi foretager elektronisk fak-
turering via EAN nr. eller mail.

Afmelding
 Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge 
før afvikling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller 
ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os 
venligst.

Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Tlf. 7591 4455.  ddv@ddv.org   www.ddv.org


