
Er du i tvivl om, hvad fremtiden bringer af udfordringer? Ved du præcist, hvor-
dan du skal takle dem? Har du din drift- og vedligeholdsstrategi på plads og er 

det let for dig at argumentere for vigtigheden over for topledelsen?

Du er hermed inviteret til at 
deltage i vores nye netværk som 
fokuserer på drift og vedligehold. 
Her får du adgang til sparring fra 
ligesindede og inspiration fra de 
dygtigste og mest erfarne speciali-
ster i Danmark og udlandet.

Hvad gør Carlsberg rigtigt?
På dette første netværksmøde ser-
verer en af Danmarks mest erfarne 
vedligeholdschefer Allan Pedersen 
fra Carlsberg 10 bud på god drift 
og vedligehold - til dig som leder 
eller specialist. 

Få indflydelse på programmet
Du skal også sætte dit præg på, 
hvem vi ellers skal have inspira-
tion fra og hvordan vi skal sparre 
med hinanden for at give dig mest 
mulig inspiration med hjem fra dit 
kommende netværk.

Program
- Tjek-in og præsentation
-  10 bud på god drift og vedlige-

hold, oplæg v/Allan Pedersen, 
Carlsberg

-  Frokost
-  Netværk og sparring på temaer 

som:
 Vedligehold og automation, 

Energiledelse, ISO 55000
-  DDV-Netværk - specialiseret 

viden og inspiration?
-  Rundvisning: Diagnostic Center 

hos Siemens.

Kontakt gerne netværksfor-
mand Mette Neergaard Nyhus på 
mobil 2620 9482 eller mail mn@
itw-spraytec.dk hvis du har spørgs-
mål eller ideer til netværket.

Målgruppe: Ledere og specialister 
med ansvar for drift og vedlige-
hold.

Tid og sted: Tirsdag den 10. maj 
2016 kl. 10–15. 

Siemens Wind Power A/S
Fabriksvej 4
7330 Brande
Værter: Jesper Pedersen og  
Niels Christian Lind-Frandsen

Pris og tilmelding: Gratis for med-
lemmer 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 kon-
takte sekretariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på 
www.ddv.org.

fordi vedligehold er mennesker

DDV’s nye netværk i Region Midt- og Nordjylland bakker dig op som er driftschef, teknisk 
chef, vedligeholdschef eller produktionschef. Du ved godt, at nedbrud og manglende 
vedligehold er dyrt - rigtig dyrt. Men ved dine kolleger på chefgangen eller dem på direk-
tionsgangen det også?

Deltag i det første møde og hør mere om netværket. 
Tilmeld dig på www.ddv.org

Nyt netværk

 Region Midt-/

Nordjylland

10 BUD PÅ GOD 
DRIFT OG VEDLIGEHOLD


