
Ledernetværk om  
produktivitet i byggeindustrien

Er du interesseret i videndeling om produktivitet? Vil du høre om andres erfaringer og dele dine egne? Har du brug for  

inspirerende oplæg om produktivitet? Så kom og vær med i Dansk Byggeindustris Ledernetværk om produktivitet. 

I ledernetværket sætter vi fokus på muligheder og udfordringer, når produktionen og administrationen skal gøres mere  

produktiv. Vi zoomer ind på arbejdsgange i administrationen og produktionen, og du får inspiration til, hvordan virksom- 

hedens processer kan forbedres og udvikles. 

Vi tager udgangspunkt i konkrete cases kombineret med ny teori. Vi lægger vægt på at gå i dybden med problemstillinger,  

og derfor inviterer vi eksperter med til vores møder. 

I løbet af de første fire netværksmøder besøger vi en dansk top 50-industrivirksomhed og to netværksvirksomheder, og vi 

får oplæg fra ledende eksperter og går i dybden med aktuelle, relevante emner.



Mere information

Er du interesseret i at høre mere om netværket? 

Så kontakt konsulent  

Frederik Waitz Søborg på 

telefon 21 42 47 41  

eller mail fws@danskbyggeri.dk 

Sådan foregår det
Netværket mødes fire gange om året, og vi lægger vægt på, 

at møderne er effektive og samtidig passer ind i arbejdsda-

gen. Vi afholder et møde hos Siemens Industry og to møder 

hos virksomheder i netværket. Det fjerde møde afholder vi 

eksternt og med en middag efterfølgende. 

Netværket er landsdækkende. I netværket møder du en 

bred kreds af direktører og chefer med strategisk ansvar for 

produktion og logistik (hele forsyningskæden) i deres virk-

somheder. Netværket er det optimale sted at opbygge både 

professionelle og personlige relationer til lederkolleger på 

tværs af brancher. Og så er netværksmødet selvfølgelig også 

det sted, hvor vi kan dele erfaringer og engang imellem ud-

fordre hinanden.

Oversigt over møderne
Der afholdes fire årlige møder, som placeres kvartalsvis og 

fortrinsvis afholdes som fyraftensmøder kl. 14.00-18.00.

Netværksmøderne afholdes med følgende faste dagsorden:

1  Indlæg fra ekstern oplægsholder med udgangspunkt i le-

delsesstrategi og implementeringsplan

2  Rundtur på virksomheden

3  Indlæg fra virksomheden med udgangspunkt i succeser, 

udfordringer og barrierer i implementeringen.

4  Bordet rundt/drøftelse i netværket

5  Sandwich/kaffe/kage el.lign.

6  Tak for i dag

Netværks møder år 1
1  Netværksmøde i 2. kvartal 2018 hos Simens Wind Power 

A/S Brande kl. 14.00-18.00

-  Tema: Forøget produktivitet. Overvejelser, strategi og be-

slutning 

2 Indlæg ved produktionsdirektør 

2  Netværksmøde i 3. kvartal 2018 hos en virksomhed i net-

værket kl. 14.00-18.00

-  Tema: Forøget produktivitet gennem indførelse af nye it-

systemer, robotteknologi og automatiseringer i produkti-

onen 

Indlæg ved administrerende direktør i Knowit A/S  

Karsten Adelmark

3  Netværksmøde i 4. kvartal 2018 2018 hos virksomhed kl. 

14.00-18.00

-  Tema: Forøget produktivitet gennem kundebåret innova-

tion  

2  Indlæg ved Coloplast 

4  Netværksmøde i 1. kvartal 2019 på Sinatur Hotel Nyborg el. 

Sinatur Hotel Gl. Avernæs kl. 14.00-18.00 (efterfulgt af 

middag)

-  Tema: Forøget produktivitet gennem medarbejderinddra-

gelse 

2  Indlæg ved ??

Pris og retningslinjer
2  Deltagelse i netværket har en værdi på 12.300 kr. ekskl. 

moms for et år, men er gratis for ledere i Branchefælle-

skabet Dansk Byggeindustri. Der er et begrænset antal 

pladser. 

2  Ved udeblivelse uden afbud opkræves et "no show-gebyr" 

på 3.100 kr. ekskl. moms.

2  Kun medlemmer fra Branchefælleskabet Dansk Byggein-

dustri kan optages.

2  Netværket sammensættes af Dansk Byggeri og besættes 

med medlemmer efter "først til mølle"-princippet.

2  Netværket startes, når der er otte tilmeldte og lukkes for 

tilmeldinger ved 14 medlemmer.

2  Medlemmer på venteliste prioriteres efter "først til 

mølle"-princippet

2  Medlemmer af netværket skal kunne have tillid til, at vi-

den og information der udveksles ikke bliver misbrugt, og 

at forhold der drøftes behandles fortroligt.

mailto:fws@danskbyggeri.dk

