PRAKTISK INFO:
Opstart: Primo 2018
Sted: På jeres virksomhed (afsluttende arrangement afholdes
eksternt)
Pris: Gratis for medlemmer af Middelfart Erhvervscenter
(Max antal: 8 virksomheder)
For deltagelse eller info - kontakt:
Middelfart Erhvervscenter
Esben Aalund Rasmussen
Tlf.: 21341216
E-mail: ear@middelfart-erhverv.dk

Tidligere deltager, JECO A/S, udtaler om forløbet:
Forløbet blev en gave og øjenåbner for JECO. Virksomheden, der er underleverandør indenfor forarbejdning af metaller, fik indsigt i, hvordan de forskellige forarbejdningsprocesser kan optimeres med bedre og langt mere
effektiv produktion til følge.
”Man kan købe sig fattig i ny teknologi, men det er endnu bedre at vide,
hvordan man bruger det, man har. Og det har forløbet med DAMRC givet os
indblik i. ” Direktør Rasmus Brandhof

Forløbet bliver støttet af Middelfart Kommune

Forløb for virksomheder i Middelfart Kommune

HAR I FOKUS PÅ VÆKST I JERES PRODUKTION?
Produktionsvirksomheder er ofte udfordret, når det kommer til vækst i
deres produktion. Det kan være tekniske årsager, manglende optimering
af processer eller manglende uddannelse af medarbejdere.

FORLØB
Screening af virksomheder

8 virksomhedsbesøg
UNIKT FORLØB:
Middelfart Erhvervscenter tilbyder nu et gratis forløb for produktionsvirksomheder i Middelfart Kommune. Her får I mulighed for at få forbedret jeres produktivitet i samarbejde med nogen af landets førende
specialister fra DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center)
DAMRC vil besøge jer og vil optimere jeres produktion ved hjælp af den
nyeste teknologi i samspil med jer og jeres medarbejdere.

Middelfart Erhvervscenter og DAMRC

Identifikation af muligheder

6-8 opfølgningsbesøg hvor der arbejdes med
konkret produktionsoptimering eller løsning
af tekniske problemstillinger i relation til
spåntagende bearbejdning

JERES UDBYTTE:
•
•
•
•
•
•

•
•

Forbedret produktivitet
Reduceret værktøjsslid
Forøget processtabilitet
Minimering af bearbejdningstid
Introduktion til ny teknologi
Produktionsoptimering
Løst teknisk problemstilling
Kompetenceudvikling af medarbejdere

HVEM KAN DELTAGE?
Virksomheder med spåntagende bearbejdning i metal, plast eller komposit.

6-8 projektoplæg/anbefalinger til yderligere
tiltag i de besøgte virksomheder

Fælles arrangement
Præsentation af cases og resultater
Forslag til yderligere tiltag
Netværk

