BLI MEDLEM

I LEAN FORUM BERGEN
- nettverk for erfaringsutveksling

Lean Forum Bergen
tilfører kundeverdi

Carl Johan Wickmann
Leder stab og forretningsutvikling DNB Livsforsikring.
DNB Livsforsikring bidro til etableringen av Lean Forum Bergen og har vært
medlem fra starten av. Medlemskapet har gitt oss tilgang til et nettverk som
vi har hatt stor glede av i forbindelse med vår interne kompetansebygging og
våre interne arrangementer. Nettverket gir oss mulighet til å besøke ledende
leanbedrifter i Bergensregionen. Dette har vært et viktig bidrag i vårt arbeid
med å skape en varig forbedringskultur i DNB Livsforsikring.

Torgeir Halvorsen
Adm. Direktør Jæger Automobil
Hos Jæger Automobil har vi siden 2007 brukt Lean som metode på vårt
serviceområde. Vi ser selv at vi har fått flotte resultater av det, og vi får
forespørsler fra inn og utland fra interesserte som vil se vår bruk av systemet
inn i bilforhandlervirksomhet. Vi kan hver dag lese av våre kritiske
nøkkelfaktorer, og har med dette også god kontroll om vi er foran eller bak
vår egen plan. For oss er Lean en bedre måte å jobbe på, og hos oss er det
ikke et prosjekt , men en metode å jobbe etter i et evigvarende perspektiv.
Å være med i nettverk har for oss hatt stor betydning og min sterkeste
anbefaling er å delta aktivt i nettverk som jobber med Lean

Lean Forum Bergen er et tverrfaglig
initiativ som skal bidra til

 Å fremme verdiskaping og
virksomhetsutvikling gjennom
kompetanseutvikling og gjensidig
utveksling av erfaringer, for på denne
måten styrke forbedringsarbeidet i private
og offentlige virksomheter.
 Å øke samarbeidet om innovasjon og
virksomhetsutvikling mellom forskjellige
typer industri, offentlig og privat
tjenesteyting samt forsknings- og
utdanningsmiljøer
 Å gjennomføre erfaringsutvekslinger
gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk,
felles treningsfasiliteter, konferanser,
møteplasser og studietilbud.

Lean Forum Bergen er ett av
10 regionale Lean forum som
er etablert i Norge. Alle de
regionale forumene er
tilknyttet Lean Forum Norge,
som ble etablert i 2009.
Samarbeid mellom de
regionale forumene bidrar til
erfaringsutveksling på et
nasjonalt plan.

Bli medlem

Vi tilbyr to typer medlemskap
Bedriftsmedlemskap gir:






Fortrinnsrett til alle medlemsarrangementer
som medlemsmøter med bedriftsbesøk og
workshop samt årlig Leandag.
Rabattert deltakerpris på alle arrangementer,
gjelder for inntil 5 deltakere.
Nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra
Lean Forum Bergen og Lean Forum Norge
Tilgang til lukket diskusjonsforum
Aktiv påvirkning av Lean Forum Bergens
utvikling og styre-sammensetning

Personlig medlemskap gir:





Invitasjon til alle
medlemsarrangementer
Nyhetsbrev og annen relevant
informasjon fra Lean Forum Bergen
og Lean Forum Norge
Tilgang til lukket diskusjonsforum

Personlig medlemskap er gratis!

Meld deg inn via skjema på
www.leanforumbergen.no

