Centrumledningen har ordet
Tiden går fort och snart är semestern här. Inom CLIP pågår projekten
för fullt och vi har under våren påbörjat rekryteringen av flera nya
tjänster. Därtill har vi anställt Gunnar Herdin som senior rådgivare, vilket
vi berättar mer om i detta nyhetsbrev.
Vi har också rekryterat en ny föreståndare till CLIP, Dr Karl-Olof Nylén,
som kommer att börja hos oss den 16 augusti. Karl-Olof kommer att
presentera sig närmare i kommande nyhetsbrev och vi hälsar honom
varmt välkommen till oss.

Nr 1 2010
Ny senior rådgivare inom
CLIP
Vi vill hälsa Gunnar Herdin välkommen
som senior rådgivare inom CLIP!

Glad sommar önskar

Gunnar har arbetat med allt från nyutveckling, produktion, supply chain
management till försäljning och
kundleveranser. Senaste åren har han
fokuserat på Supply/Logistik/Inköp, dess
krav, påverkan och möjligheter bla på
marknader i MellanÖstern och Afrika. Vi
ser fram emot att dra nytta av hans
erfarenheter i arbetet mellan HiG/CLIP och
företag/organisationer inom vår region.

Lars Bengtsson och Camilla Niss

Kontakta gärna Gunnar på:

CLIP har under våren startat Chalmers kurs i Lean Produktion 7,5 hp.
Kursen blev fulltecknad och kommer att ges vid ytterligare tillfällen
framöver. Vi har också planerat för det seminarium kring strategiskt
inköp som vi kommer att hålla i höst och rekommenderar er att redan nu
boka in den 2 september i kalendern.

gunnar.herdin@hig.se

Nytt från Produktionslyftet
Som vi berättat tidigare har CLIP inlett ett samarbete med
Produktionslyftet.
Inom ramen för Produktionslyftet erbjuds företag med 30-250 anställda
inom traditionell tillverkningsindustri att under 18 månader ta del av en
väl utprövad process i syfte att utveckla produktions- och
förändringsförmågan. Inom CLIP's region har flera företag redan anmält
intresse och vi har påbörjat etableringen av samarbetet.
En viktig del av Produktionslyftet är Chalmers kurser i Lean Produktion
7,5 hp. Nästa kurs kommer att ges i Mora i samarbete med CLIP med
start den 29 september.
Information kring Produktionslyftets erbjudande och kommande Leankurser finns på:
www.produktionslyftet.se
Ta gärna kontakt med CLIP's Matz Lenner som är regionansvarig för
Produktionslyftet:
matz.lenner@hig.se
026-645001

CLIP-seminarium om strategiskt inköp
Den 2 september är det dags för ett nytt CLIP-seminarium,
denna gång med fokus på strategiskt inköp.
Delta gärna vid seminariet och dra lärdom, dela med dig, hitta
framtida samarbetspartners eller få många nya och bra idéer
när det gäller inköp!
Seminariet innehåller utöver föreläsningar av personer från
såväl näringsliv som offentlig verksamhet också utrymme för

Gunnar Herdin

Forskningsprojekt Implementering av Lean
CLIP, Sandvik och Landstinget Gävleborg
har inlett ett samarbete kring
implementation av Lean.
I forskningsprojektet analyseras
implementationsprocesserna vid Sandvik
Primary Products och vid Landstinget
Gävleborg. I projektet studeras vilka
faktorer och processer som krävs för
framgångsrikt införande av Lean-principer.
Så här långt in i projektet har det bland
annat visat sig att problem och svårigheter
är mycket likartade oavsett om det handlar
om vård eller industri.
Oavsett verksamhet är man van att tänka
på den egna verksamheten och att räkna
siffror men inom Lean är det först och

kreativa diskussioner kring problemlösning och framtida
möjligheter.
Mer information hittar du på vår hemsida.

främst kundfokus som gäller för att nå
lönsamhet. Väldigt mycket handlar om
ledarskapet om man ska bygga upp en
fungerande Lean-verksamhet och det
krävs Lean-utbildning för alla i
verksamheten för att skapa delaktighet.
Läs gärna mer om projektet på CLIP's
hemsida eller kontakta Bengt Halling:
bengt.halling@hig.se
026-64 88 24

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

Professor Lars Bengtsson
Centrumföreståndare CLIP
026-648802
lars.bengtsson@hig.se
Camilla Niss, TeknD
Chef för Avdelningen för industriell
utveckling, IT och samhällsbyggnad
026-648801
camilla.niss@hig.se
Hemsida
-----------------------------------------------------Om du inte vill ha vårt nyhetsbrev, klicka här!

