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24 / 7 / 365
– også i fremtiden

Vi gør det alle sammen i Procesindustrien – arbejder for virksomheder, som er åbne 
365 dage om året med en produktion, der kører 24/7. Det kræver særlige faglige og 
ledelsesmæssige talenter at operere i dette felt. 

Derfor inviterer vi dig og dine nøglekollegaer til Procesindustriens topmøde - PI Summit 
2019, hvor I kan møde jeres professionelle netværk og blive tanket op med ny viden og 
tendenser.

En produktion, der kører optimalt har sandsynligvis den bedst veluddannede arbejdsk-
raft, som sikrer stabil produktion, der overholder miljømæssige krav og sætter energi-
optimering i centrum. Men hvordan ?

Det ser vi nærmere på, når vi mødes til PI Summit 2019. Temaerne er en del af din 
travle hverdag og omhandler nøgleordene ENERGI, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 
og MILJØ. Temaerne bliver foldet ud med nye tendenser og banebrydende eksempler 
på, hvordan forretningen får succes gennem målrettet fokus. Det er denne dag, du kan 
komme tættere på dit faglige netværk, møde dens udfordringer, og tage en eller flere 
løsninger med hjem til dine kollegaer.

Vi glæder os til at se dig til denne farverige dag gerne i selskab med et par af dine kolle-
gaer. Industriens Hus danner rammen om en dag med mulighed i Industriens Hus, som 
danner rammen for en dag med mulighed for at udvide jeres faglige horisont og sparre 
om jeres udfordringer med andre i samme eller lignende situation.

TID OG STED
Tirsdag den 8. oktober 2019 
Kl. 09.00 – 16.30

Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.

FAGLIGE SPØRGSMÅL
Dorte Ibsen
Sekretariatsleder
+45 4043 0182
doi@di.dk

PRAKTISKE SPØRGSMÅL
Michelle Puck Nielsen
Eventkoordinator
+45 3377 4605
mpu@di.dk

TILMELDING
Læs mere og tilmeld dig HER

Ved udeblivelse uden afbud  
faktureres et gebyr på 250 kr.  
(ekskl. moms.)
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https://www.danskindustri.dk/arrangementstilmelding/16744


PROGRAM

Moderator: Kasper Damsø, direktør, Strøjer Tegl A/S

09.00 Registrering, morgenmad og networking

10.00 Velkomst
Jesper Thomassen, formand for Procesindustrien 

10.10 Åbningstale
Tine Roed, Direktør i DI 

TEMA: ENERGI

10.30   Ny klimalov – hvordan vil den påvirke procesindustrien, hvordan griber vi det an og  
hvordan kommer vi i mål?
Hvilke udfordringer vil Procesindustriens medlemmer stå overfor med den nye klimalov? Hvad er afgørende for 
virksomhedernes muligheder for at nå deres klimamålsætninger?
Jesper Thomassen, Managing director, Nordic Sugar A/S

11.00 PALSGAARD – sådan har vi grebet klimaudfordringen an – og sådan kom vi i mål
Palsgaard satte sig for 8 år siden målet om at blive klimaneutral indenfor 10 år. Nu, 2 år før tid, er målet nået, og de 
står dermed styrket til konkurrencen i fremtiden. Hvordan greb de udfordringen an?
Phil Witcomb, Global Marketing Manager, Palsgaard A/S

TEMA: MILJØ

11.30 Bæredygtighed – hvordan skaber man grønne løsninger med kunden i fokus?
Hør hvilke metoder en af verdens største producenter af kemiske stoffer og materialer tager i brug, når visionen er at 
skabe kemi til en bæredygtig fremtid.
Hanna Løyche, Head of Public Affairs & Communications, BASF Nordic/Baltic Region

12.00 Bæredygtighed – hvordan kommer man fra grønne ambitioner til sorte tal på bundlinjen?
Hør hvordan KLS PurePrint er lykkedes med at blive et af verdens grønneste trykkerier. En ambition der har været 
afgørende for virksomhedens udvikling igennem de sidste 12 år.
Kasper Larsen, kommerciel direktør, KLS PurePrint A/S

12.30  Frokost og netværk
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13.30 Ledelse og motivation
Motiverende og humoristisk indlæg, som giver gode råd til lederrollen:
• Hvordan jeg selv gik fra at blive kaldt Hitler i mit første lederjob til at forstå hvad lederrollen går ud på!
• Hvorfor Darth Wader er en dårlig leder og Pippi Langstrømpe er en god leder – frygtbaseret ledelse eller  

energibaseret ledelse!
• Sådan får du det bedste ud af de umulige unge, og får et stærkt samarbejde på tværs af generationerne på 

arbejdspladsen!
• De 7 ting der gør dig til verdens bedste leder!
• De 7 ting du skal lede efter hvis du vil have verdens bedste medarbejder!

14.30 Kaffe og netværk

TEMA: KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

15.00  Mulighedernes holdeplads – har vi de rigtige karriereveje for lærlinge og faglærte,  
der søger ind i Procesindustrien?
Hvilke megatrends er på vej til virksomheder i Procesindustrien? Hvad får det af kompetenceudfordringer? Hvordan 
skal vi tiltrække, løfte og udvikle vores produktionsmedarbejdere i Procesindustrien i takt med udviklingen?
Klaus Hovmøller, Technical Director, Rockwool A/S

15.30 CHR. HANSEN – sådan håndterer vi udfordringer med tekniske kompetencer i produktionen
Hvordan kan man imødekomme behovet for teknisk arbejdskraft, og hvordan kan man styrke og fastholde kompe-
tencerne hos produktionsmedarbejdere – tag de gode anbefalinger med hjem.
Charlotte Lorentzen, Bulk Production Director, Chr. Hansen A/S

16.00   Dagens bedste key takeaways fra dagens emner  
ENERGI, MILJØ og KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

16.20 Netværk og forfriskninger
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SKAL DIN VIRKSOMHED  HAVE EN STAND?Som en ekstra service til PI medlemmer er 

det  muligt at booke en standplads med plads 
til en  roll-up til PI Summit 2019.Ønsker du at deltage med en stand, vælges 

det i tilmeldingsflowet. Du vil blive kon-
taktet efterfølgende ift. praktikaliteter, 

materialer mv.


