Vi har sammen med industriforeningen 7sterke gleden av å invitere til
nettverkssamling 14. februar 2013 hos Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120, Sagstua

Program:
1100 Registrering, enkel lunch
1130 Velkommen ved leder i Lean Forum Innlandet, Kai Glæserud
1145 7 sterke produksjonsnettverk Jan Roger Broen
1200 Mapei AS - kan små forandringer få store ting til å skje ?
1300 Omvisning hos Mapei AS
1430 Mingling med kaffe
1500 Lean erfaring fra Sykehuset Innlandet Lillehammer v/divisjonsdirektør Randi Mølmen
1545 Viktigheten av økt konkurransekraft i Innlandet. Regionalbanksjef Geir Inge Brelin, Sparebanken 1 Hedmark.
1615 Hilsen fra Lean Forum Norge. Ottar Henriksen, leder Lean Forum Norge.
Oppsummering og diskusjon om Lean. Kai Glæserud, leder Lean Forum Innlandet.
Ca. 1630 Slutt.

Alle som er nysgjerrig på hva Lean er, og som har behov for å lære mer, enten dere kommer fra industrien,
privat eller offentlig tjenesteyting, er velkommen.
Påmelding via vår hjemmeside, her: http://leanforumnorge.no/no/regionale-forum/lean-foruminnlandet/paamelding-nettverkssamling-14.-februar-2013-hos-mapei-as-sagstua

Deltagelse koster kr 480,- ex MVA pr deltager. Faktura sendes. Begrenset antall deltagere. Først til mølla
gjelder
For informasjon kontakt: Per Kristian Østbye per.kristian@leanforuminnlandet.no - mobil 46 84 43 91.

Vel møtt !

Fra Hamar følg RV 24 mot Kongsvinger
Fra Skarnes følg RV 24 mot Hamar

Kan små forandringer få store ting til og skje ?
Mapei AS er en betydlig leverandør av lim,fugemasser og kjemiske produkter til
bygg og anleggs bransjen I Norden , og er en del av det internasjonale konsernet
Mapei som er en av verdens største produsenter av lim, fugemasser og kjemiske
produkter til byggebransjen.

Mapei AS var en av finalistene til årets leanbedrift 2011 og på lean forum
innlandets nettverkssamling vil fabrikksjef Jan Roger Broen og hans
kollegaer fortelle oss om sin lean reise som startet I 2003
- Vi vil på samlingen få et godt innblikk I hvordan de via kontinuerlige
forbedringer har bidratt til god lønnsomhet og sikret en sterk
omsetningsvekst for selskapet

Sykehuset Innlandet Lillehammer med sine 1500 ansatte har startet en
Lean prosess og vil fortelle oss om prosessen og dens status.

