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Lean-‐netværksdag	  den	  20.	  marts	  2014	  hos	  Novenco	  Group	  A/S 
	  
DanskLEAN	  inviterer	  til	  netværksdag	  hos	  Novenco	  A/S	  i	  Næstved.	  	  
Lean	  er	  i	  dag	  en	  integreret	  del	  af	  ledelsens	  fokus	  i	  hele	  Novenco	  Group	  A/S	  og	  koncernen	  har	  
arbejdet	  med	  Lean	  siden	  2008.	  Novenco	  A/S	  har	  siden	  implementeringen	  anvendt	  mange	  res-‐
sourcer	  på	  uddannelse	  og	  træning	  af	  medarbejderne	  og	  alle	  bestræbelserne	  har	  båret	  frugt.	  
Ledelsen	  har	  i	  dag	  effektive	  styringsværktøjer	  ligesom	  virksomheden	  har	  implementeret	  	  
Kaizen	  Blitz	  og	  5S	  i	  produktionsområderne.	  Virksomheden	  har	  udviklet	  deres	  egne	  Lean-‐
uddannelsesprogrammer,	  implementeret	  Kanban	  i	  udvalgte	  områder	  og	  gennemfører	  tavle-‐
møder	  flere	  gange	  dagligt.	  Det	  er	  derfor	  meget	  erfarne	  Lean-‐	  og	  forandringsagenter,	  som	  vi	  
møder	  hos	  Novenco	  A/S	  om	  eftermiddagen.	  
	  
Vi	  bliver	  præsenteret	  for	  Novenco	  A/S’	  erfaringer	  -‐	  succes’er	  og	  fiaskoer	  -‐	  fra	  de	  første	  6	  år	  
ligesom	  vi	  bliver	  guidet	  rundt	  i	  produktionen	  og	  ser	  hvordan	  organisationen	  praktiserer	  Lean	  i	  
dag.	  
	  
DanskLEAN	  starter	  netværksdagen	  med	  at	  facilitere	  en	  spændende	  workshop	  med	  fokus	  på	  
fremgangsmåder	  til	  gennemførelse	  af	  forskellige	  typer	  af	  tavlemøder.	  Vi	  arbejder	  med	  begre-‐
berne;	  Driftsstyringstavler	  og	  Kaizentavler.	  Vi	  gennemgår	  eksempler	  på	  indretning	  af	  tavler	  og	  
ser	  på,	  hvad	  der	  skaber	  det	  gode	  tavlemøde.	  I	  DanskLEAN	  er	  det	  vores	  erfaring,	  at	  næsten	  alle	  
har	  gjort	  sig	  både	  gode	  og	  mindre	  gode	  erfaringer	  omkring	  introduktion	  og	  afvikling	  af	  tavle-‐
møder.	  Vi	  har	  derfor	  særlige	  forventninger	  til	  deltagernes	  involvering	  i	  dagens	  workshop.	  
	  
Program	  for	  netværksdag	  20.	  marts	  2014	  
	  
09.00	   Ankomst	  -‐	  registrering	  og	  kaffe	  
	   Benyt	  hovedindgangen.	  Der	  er	  P-‐pladser	  ved	  hovedindgangen.	  
	  
09.30	  	  	  	   Velkomst	  og	  introduktion	  til	  Novenco	  A/S	  
	   	   v/	  Tommy	  Clausen,	  Novenco	  A/S	  og	  Lasse	  Ahm,	  DanskLEAN	  
	  
10.00	   Kursus	  &	  workshop	  ”Det	  gode	  tavlemøde”	  
	   	   v/	  Lasse	  Ahm	  og	  Ebbe	  von	  Arenstorff,	  DanskLEAN	   	  	  	  
	  
12.00	   Frokost	  &	  networking	  
	  
12.45	   Novenco	  A/S’	  Leanrejse	  –	  ”Vores	  største	  succes’er	  undervejs	  på	  rejsen”	  
	   	   v/Tommy	  Clausen,	  Manager	  Production	  and	  Production	  Master	  Data	  
	  
13.45	   Rundvisning	  på	  fabrikken	  og	  i	  administrationen	  -‐	  med	  fokus	  på	  brugen	  af	  Lean-‐	  
	   	   værktøjer	  	   	  



 Side	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
15.00	   Spørgsmål	  &	  refleksion	  	  -‐	  i	  grupper	  og	  opsamling	  i	  plenum	  
	   	   v)	  Lasse	  Ahm,	  Ebbe	  von	  Arenstorff	  og	  Poul	  Gøbel,	  DanskLEAN	  
	  
15.50	   Afrunding	  på	  dagens	  besøg	  
	  
16.00	   Tak	  for	  i	  dag	  
	  
Fakta	  om	  Novenco	  Group	  A/S	  
HI	  Air	  Sydkorea	  erhvervede	  i	  oktober	  2013	  aktiemajoriteten	  i	  Novenco	  Group	  A/S,	  som	  består	  af	  selskaberne	  No-‐
venco	  A/S,	  Novenco	  Building	  &	  Industry	  A/S	  (NBI)	  og	  Novenco	  Marine	  &	  Offshore	  A/S	  (NMO)	  samt	  en	  række	  dat-‐
terselskaber.	  
	  
Novenco	  Group	  A/S	  beskæftiger	  450	  medarbejdere	  og	  virksomheden	  er	  fordelt	  i	  9	  lande.	  Virksomheden	  udvikler	  
og	  producerer	  i	  Danmark	  og	  i	  Kina.	  På	  fabrikken	  i	  Næstved	  er	  beskæftiget	  200	  medarbejdere	  

	  
Novenco	  Group	  eksporterer	  i	  dag	  mere	  end	  90	  %	  af	  deres	  omsætning	  til	  kunder	  i	  hele	  verden	  .	  

	  
Virksomheden	  er	  verdenskendt	  som	  producent	  af	  stærke	  kvalitetsprodukter	  og	  højt	  kvalificerede	  medarbejdere.	  
Virksomheden	  mestrer	  at	  udvikle	  teknologi	  i	  verdensklasse	  og	  besidder	  en	  meget	  stor	  knowhow	  -‐	  senest	  med	  lan-‐
ceringen	  af	  den	  omkostningsreducerende-‐	  og	  energieffektive	  ventilator	  ZerAx®.	  HI	  Air	  Sydkoreas	  overtagelse	  af	  
Novenco	  skal	  medvirke	  til	  Novencos	  forsatte	  vækst	  inden	  for	  marine-‐og	  offshorebranchen.	  
	  
	  
DanskLEAN	  Netværket	  
Netværksdagene	  er	  for	  praktikere	  og	  andre	  med	  særlig	  interesse	  for	  Lean.	  
	  	  
Dit	  udbytte:	  Med	  netværksdagen	  får	  du	  lejlighed	  til	  at	  drøfte	  med	  andre	  praktikere,	  hvordan	  I	  kommer	  
omkring	  de	  mange	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  Lean.	  Du	  får	  også	  personlige	  kontakter,	  som	  du	  kan	  
trække	  på,	  når	  du	  vil	  drøfte	  et	  Lean-‐emne.	  	  
	  
Dit	  bidrag:	  Du	  skal	  komme	  med	  din	  nysgerrighed,	  dine	  spørgsmål	  og	  samtidig	  dele	  gavmildt	  ud	  af	  dine	  
egne	  konkrete	  overvejelser	  og	  erfaringer.	  	  
	  
Tidspunkt:	  	   Torsdag	  den	  20.	  marts	  2014	  med	  ankomst	  kl.	  9.00	  	   	  
	   Programmet	  er	  fastsat	  til	  kl.	  9.30	  -‐	  16.00.	  
	  
Sted:	  	   Novenco	  A/S,	  Industrivej	  22,	  4700	  	  Næstved.	  
	  
Pris:	  	   	   kr.	  1.775,-‐	  excl.	  moms	  inkl.	  forplejning.	  	  
	   	   Faktura	  sendes	  ved	  tilmelding.	  
	  
Du	  er	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  og	  tilmelde	  kolleger	  eller	  andre	  Lean-‐entusiaster.	  Deltageran-‐
tallet	  er	  begrænset	  og	  tilmelding	  sker	  efter	  ”først	  til	  mølle”-‐	  princippet.	  
	  
Tilmelding	  senest	  6.	  marts	  til	  lasse@dansklean.dk.	  
	  

På	  glædelig	  gensyn	  
 

DanskLEAN	  


