
fordi vedligehold er mennesker

Webkurser

I efteråret gennemfører DDV 3 webinars om vedlige-
holdsprocesserne for: 

• Planlægning og skemalægning

• Reservedelsorganisering

• Ledelse af vedligehold

 
Arbejdsprocesserne vil basere sig på standarden EN/
DS 17007. Denne standard er oversat af en gruppe af 
DDVs medlemmer i samarbejde med Dansk Standard. 

Når du deltager i serien med de 3 webinars vil du få:

• Afspejlet din virksomheds vedligeholdsprocesser 
med det som anses for at være Best Practice i 
Europa

• Få øjnene op for forbedringsmuligheder til at udvik-
le og ændre din virksomheds vedligeholdsproces-
ser

• Få mulighed for at måle på effektiviteten af vedlige-
holdsprocesserne 

Pålidelige arbejdsprocesser for vedligehold er et af 
de elementer, der udvikler en organisation på rejsen 
til World Class Maintenance, Maintenance Excellence 
eller Best in Class performance.

Hvert webinar tager 1½ time - naturligvis med indlag-
te udfordringer til deltagerne. En af udfordringerne er 
at måle effektiviteten af egne vedligeholdsprocesser.

20/8:  Planlægning og skemalægning

25/8:  Reservedelsorganisering

2/9  :  Ledelse af vedligehold

Ønsker du at deltage i kun et af webinarerne, så er 
det også muligt.

Emner i tidsrummet 13.00 - 14.30

Kurset er målrettet
 
Vedligeholdschefer, vedligeholdsteknikere, Asset Managers, Reservedelschefer, vedligeholdskoordinatorer, 
vedligeholdsplanlæggere, teamledere, rådgivere, konsulenter, undervisere, indkøbere og sælgere af vedli-
geholdsydelser og projektmedarbejdere, der beskæftiger sig med vedligehold.

3 webkurser om  
vedligeholdsprocesser for vedligehold
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Købmagergade 86, 7000 Fredericia 7591 4455 www.ddv.org

Kontaktoplysninger til DDV

Praktiske informationer

Tom Svantesson fra TSMC. Tom har såvel teo-
retiske som praktiske erfaringer med at designe, 
udvikle og måle på arbejdsprocesser.

Underviser

Mødested 
Det bestemmer du i tidsrummt 13.00-14.30.
Et par dage før webinaret afholdes sender vi dig
vores guidelines incl. link til læringsrummet.

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (ex. moms) medlem/ikke medlem
Prisen er for alle 3 webinars.
1.495/2.195 kr.

Prisen er for 1 webinar.
695/895 kr.

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


