Leverantörsutveckling
4 dec 2014
Välkomna till en heldag som fokuserar på hur vi stärker
leverantörskedjan
Tid: Den 4 dec 2014
Kl: 9.30 - 15.40
Plats: Öjaby Herrgård, Växjö

Leverantörsutveckling

Inbjudan till seminarium

En modell för leverantörsutvärdering har utvecklats inom Föreningen Tunga
fordon. Modellen består av en rad frågeställningar inom åtta identifierade verksamhetsområden. Dessa är Kvalitet, Logistik, Kompetensutveckling, Projektstyrning, Sourcing, Ledarskap, Målstyrning och Underhåll.
Ett antal företag har valt att genomföra denna självanalys. Frågeställningarna är
individuellt graderade och resultatet av utvärderingen är ett spindeldiagram som
visar de områden som underleverantören har förbättringspotential inom.
Insatser ska enligt resultatet riktas mot Strategisk kompetensutveckling, Riskmanagement/ProcessFMEA, Målnedbrytning/Balans i indikatorerna samt
Ställtider i tillverkningen. Detta seminarium är en del i denna satsningen!

Seminarie Projektet ”Utveckling av
värdekedjan och konkurrenskraften
för arbetsmaskiner - UVKA” syftar till
att stärka internationell konkurrenskraft i den svenska fordonsindustrin
genom att skapa nya nätverk och
mötesplatser för olika medverkande
i värdekedjan inklusive underleverantörer och FoU-aktörer.
Projektet ska bidra till att bygga upp
en infrastruktur för utveckling av
hela värdekedjan för arbetsfordon.
Kunskapsinnehåll och värde ökas
genom växande utbyten med närliggande branscher och samverkan
mellan sluttillverkare och leverantörer samt starka internationella
kluster och innovationsmiljöer.

9.30 Kaffe och registrering
10.00 Inledning
Karin Nilsson, Tunga fordon
Magnus Lesshammar, Akros
Hoshin Kanri - en kompass till framgång?
Anders Melander, Int. Handelshögskolan Jönköping
11.45 Supplier Development - from the perspective of SMEs
Manufacturing Industry
Soheila Tizro
Behrouz Tirzo
12.30 LUNCH
13.30 Modern arbetsmätning
Owe Andersson, Prokon AB
14.30 Profit Beyond Measure
Jan Alpenberg, Linnéuniversitetet Växjö
15.30 Summering och avslutning

UVKA består av tre delprojekt:
• Leverantörsnätverk
• Plattform för FoU
• Internationalisering

Seminariet riktar sig företag inom den tunga fordons-industrin i regionen.
För mer info om föreningen: www.tungafordon.com.
Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdatum är 28 nov.
Frågor - kontakta Karin Nilsson, Tunga fordon, tfn 0470-77 86 24

