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At arbejde med vedligehold

  
 

Onsdag den 25. maj 2016

fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold



Hvordan arbejder man med vedligehold? Få en forståelse for planlægningens 
betydning i forhold til øvrige interessenter samt hvad der skal til, for at planlagte 
aktiviteter kommer til at fungere efter hensigten. 

At indtænke anlæggets livscyklus og designe udstyret rigtigt fra start så det er 
nemt at vedligeholde. Hvordan ser et vedligeholdssystem ud, der kan håndtere 
kravene fra såvel det strategiske niveau som det udførende niveau?

Hvad siger lovgivningen? 

Fremtidens kompetencekrav. Skal du uddanne dine medarbejdere eller er der 
andre muligheder? Hvordan sikre du, de nødvendige kompetencer er tilstede i 
din organisation?

Og sidst, men ikke mindst, hvordan kan virksomheder hjælpe hinanden og drage 
nytte af hinandens erfaringer. Hvordan kunne man samarbejde omkring vedlige-
holdelse? Se ikke din nabo som konkurrent men som sparringspartner

Tid

Onsdag den 25. maj 2016. 
Kl. 8.30 – 15.00.

Sted

DDV 
Købmagergade 86 
7000 Fredericia.

Konference, onsdag den 25. maj 2016



fordi vedligehold er mennesker

Program

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Velkomst og kaffe

At arbejde med vedligehold v/ Bent Johansen, Offshore vind, Vattenfall
Hvordan arbejder man med vedligehold? Få en forståelse for planlægningens 
betydning i forhold til øvrige interessenter samt hvad der skal til, for at planlagte 
aktiviteter kommer til at fungere efter hensigten. 
Hvordan arbejder man med vedligehold? Tilgængelighed, pålidelighed, vedlige-
holdssupport, afhjælpende contra forebyggende vedligehold, fejlmønstre samt 
fejlprocesserne af såvel teknisk som menneskelig karakter.

Afsætning og eksport v/Henrik Petersen og Henning Laursen, Villiam Petersen 
Tandhjulsfabriken Horsens A/S
At arbejde med en nicheproduktion og vigtigheden af hurtigt at kunne flytte 
fokus. Hvordan arbejder vi med netværk for at udbrede kendskabet til vores 
forretning og skabe nye muligheder? Eksportfremstød med fælles sælger, der 
repræsenterer 5 danske virksomheder.

Fremtidens medarbejdere v/Erik Gamrath, IBA
Fremtidens kompetencekrav; Skal du uddanne dine medarbejdere eller er der 
andre muligheder? Hvordan sikre du, at de nødvendige kompetencer er tilstede i 
din organisation?

Frokost

Hvad siger lovgivningen? v/Netværksformand for DDV el-netværket Johnny 
Nielsen
Maskindirektivet, modtagelse af nyt produktionsudsyr. Herunder hvilken doku-
mentation der kræves samt verifikation af det installerede udstyr.

Hvordan bliver man leverandør til en koncern/større virksomhed v/René Nør-
gaard, Siemens
Hvordan kan virksomheder gennem samarbejde med andre, blive leverandører til 
større koncerner/kunder.

Afslutning og tak for idag
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Bliv medlem

in

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Onsdag den 25. maj 2015.
Kl. 8.30 – 15.00.

Sted
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia.

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

Pris
DDV medlemmer: kr. 1.500 excl. moms.
Ikke DDV medlemmer: kr. 2.200 excl. moms*.

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma, ydes der 10% 
rabat for de efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale, morgenkaffe, frokost og for-
friskninger.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nr. eller mail.

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

* Ved indmeldelse i DDV, fratrækkes forskellen.


