Centrumledningen har ordet
Efter den lyckade invigningen av CLIP i slutet av maj kan vi konstatera
ett stort intresse i regionen för CLIP's verksamhet. Det känns
spännande att verksamheten nu är igång och det händer mycket för
närvarande. Flera forskningsprojekt pågår och nya håller på att initieras.
Vid invigningen av CLIP hölls ett seminarium på temat 'Logistik och
innovativ produktion-framgångsfaktorer för att effektivisera
verksamheten'. Seminariet innehöll ett flertal talare från olika
verksamheter och var mycket uppskattat. Bilder från seminariet finns
upplagda på CLIP's hemsida.
Denna typ av seminarium kommer att bli ett återkommande inslag i
CLIP's verksamhet. Seminarierna är ett sätt för CLIP att sprida goda
idéer, metoder och koncept som på olika sätt kan stärka regionens
näringsliv och organisationer. En filosofi som visat sig fruktbar är Lean
och vi anordnar därför ett tematiskt CLIP-seminarium i december, vilket
vi berättar mer om nedan.
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Ny ordförande i CLIP
Vi inom CLIP är mycket stolta över att ha
knutit till oss Professor Stig-Arne Mattsson
som ordförande för CLIP. Stig-Arne verkar
som forskare vid Chalmers och har också
varit adjungerad professor i Supply Chain
Management vid såväl Växjö som Lunds
universitet.
Parallellt med en akademisk karriär har
han lång industriell erfarenhet från bland
annat produktion, materialstyrning och
Supply Chain Management, vilket gör
hans kompetens mycket värdefull för
CLIP. Vi hälsar Stig-Arne varmt
välkommen som vår ordförande!

Utöver detta innhåller detta första nyhetsbrev också lite information
kring pågående rekryteringar av nya professorer samt en presentation
av CLIP's tillträdande ordförande.
Vi ser fram emot en höst med många intressanta träffar och projekt!
Lars Bengtsson och Camilla Niss

CLIP-seminarium den 10 december Utmaningar vid införande av Lean
Den 10 december håller vi ett CLIP-seminarium på temat 'Utmaningar
vid införande av Lean' där vi kommer att fokusera på
införandeprocessen.
På seminariet kommer talare från olika verksamheter att berätta om
sina erfarenheter. Dessa representerar såväl industriella som offentliga
verksamheter. Seminariet kommer också att innehålla en
paneldiskussion och det kommer finnas möjlighet att äta en gemensam
lunch.
Inbjudningar och program kommer att skickas ut inom kort, så passa på
att boka in datumet i kalendern. Välkomna!

Rekrytering av nya professorer till CLIP
Processen med att rekrytera tre nya professorer till CLIP är nu igång.
Anställningsprofilerna är nu framtagna, processade och fastställda inom
Högskolan.
Professurerna kommer att inrättas inom följande ämnesområden:

Professor Stig-Arne Mattsson

Pågående projekt
Vi har ett flertal pågående
forskningsprojekt som presenteras på vår
hemsida. Vi avser att i kommande
nummer av CLIP's nyhetsbrev löpande
berätta om vad som pågår i projekten. Vill
ni komma i kontakt med de som arbetar i
projekten så hittar ni kontaktuppgifter på
vår hemsida.
Vill ni initiera ett samarbetsprojekt?
Kontakta oss!

Kontaktuppgifter
Vill ni veta mer om CLIP's verksamhet?
Besök vår hemsida eller kontakta oss!

* Distributionslogistik
* Innovativ Produktion
* Supply Chain Management
Tjänsterna kommer att annonseras ut nationellt och internationellt.

Centrumföreståndare
Professor Lars Bengtsson
026-648802
lars.bengtsson@hig.se
Biträdande centrumföreståndare
Tekn. Dr. Camilla Niss
026-648801
camilla.niss@hig.se
Hemsida

-----------------------------------------------------Om du inte vill ha vårt nyhetsbrev, klicka här!

