
Lagerstyring - der skaber værdi?

Langt de fleste virksomheder, som har en eller anden form 
for reservedelslager, får ret hurtigt brug for et system til la-
gerstyring. Nogle oplever udfordringer med øget lagerværdi, 
reservedele der ikke anvendes længere, bliver liggende på 
lageret, reservedele der har ligget for længe og ikke længe-
re fungerer, reservedele der ikke er genbestilt og dermed 
mangler når de skal bruges. 

Effektiv lagerstyring af reservedele, kan sikre at der er de 
rigtige reservedele på lager i det rette antal, at det er muligt 
at finde dem, samt at de er funktionsdygtige når de skal 
anvendes.

Program 
09.30  Ankomst og kaffe

09.45  Velkommen og præsentation af dagens program  
v/netværkets facilitatorer

10.00 QRM analyse af vedligeholdsstrategi v/Henrik Jen-
sen, Novo Nordisk A/S

11.00  Kvalitetskontrol af reservedele v/Martin Wullf, Novo 
Nordisk A/S

12.00  Frokost

12.30  Udvikling af lagerstyring på Lisbjerg Energi Produkti-
on v/Thomas M. Hansen

13.30  Rundvisning på teknisk lager v/ Martin Wullf, Novo 
Nordisk A/S

14.00  Fremvisning af Starship Robotter (reservedelsleve-
ring) v/ Thomas Sørensen, Novo Nordisk A/S

14.45  Evaluering af dagens program v/netværkets facilita-
torer. 

15.00  Tak for i dag.

fordi vedligehold er mennesker

Opbygning af lagerfunktion, 
lager/lagerstyring

Maintenance Excellence Netværk

Besøg hos Novo Nordisk, Kalundborg

NY DATO: 10. december 2019, kl. 9.30-15.00



Målgruppe: Ledere og specialister med ansvar for drift og 
vedligehold.

Tid og sted:  
Tirsdag 10. december 2019 kl. 9.30–15.00 

Novo Nordisk A/S 
Hallas Allé 
4400 Kalundborg

Vært: Michael Ravn

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

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

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 medlem-
merne.

fordi vedligehold er mennesker

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

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.


