MASKIN- OG PROCESSIKKERHED

R I S K

M A N A G E M E N T

Kompetenceløft til hele virksomheden!
DIREKTION
Risk Management

ØKONOMISK
FORDEL

Ekstern Sparring

PRODUKTIONS- & PROJEKTLEDELSE, INDKØB OG SALG
Afklaring

Kompetenceløft

EL- OG MASKINTEKNIKERE SAMT ANDRE UDFØRENDE
Afklaring

Kompetenceløft

Dybdegående Viden

VIDEN

Ekstern Ekspertise

Ekstern Ekspertise

KONKURRENCE
FORDEL

1. Direktionssparring – Risk Management.

2. Det ledelsesmæssige kompetenceløft

Lederens overblik. Sikkerhed på maskiner og anlæg.

Indkøberens ansvar og krav til maskinleverandøren.

Som overskriften angiver, gennemføres en sparring med direktionen. Konkret i forhold til afklaring, holdning og håndtering af risici i forbindelse med virksomhedens
lovmæssige krav til CE mærkning samt sikkerhed ved maskiner og anlæg. Udgangspunktet er fem cases fra virksomheder der har været udfordret.

Der gives et kompetenceløft til produktions- og projektledere og andre med et ledelsesmæssigt ansvar i virksomheden. Vær på forkant, eliminerer risici og optimerer
dine ressourcer ifm. integreret sikkerhed.

Der gives et kompetenceløft til indkøbere, sælgere, jurister og andre med et ledelsesmæssigt ansvar i virksomheden. Sørg for at stille de rigtige krav og vær sikker
på, hvem der har ansvar for hvad!

En dag med indblik og forståelse for de lovmæssige krav, der i dag danner grundlag
for opbygning, markedsføring, sammenbygning, ombygning og idriftsættelse af maskiner og procesanlæg.

Indkøb og ”juridisk-indkøb” får et helt nødvendigt overblik over tidens krav til maskinleverance, og et kompetenceløft, der gør den enkelte indkøber i stand til bedre, at
stille de rigtige krav til leverandøren.

Pris 16.500,- kr. pr. dag

Lederen får et indblik i Safexpert™ som værktøjet, der guider projektteamet igennem
alle de nødvendige processer i forbindelse med CE mærkningen. En dokumentation
som nemt kan vise sig at være livsvigtig!

Indkøb får et indblik i Safexpert™ som værktøjet, der nemt giver overblik over leverandørens håndtering af leverancen og dokumentationen. En dokumentation som
nemt kan vise sig at være livsvigtig!

Der er tale om sparring der er målrettet de øverste beslutningstagere i virksomheden.

Kompetenceløftet håndteres hos det enkelte firma for en tæt og fortrolig dialog.

Kompetenceløftet håndteres hos det enkelte firma for en tæt og fortrolig dialog.

Pris 16.500,- kr. pr. dag

Pris 16.500,- kr. pr. dag

Direktionens ansvar og risikohåndtering

En dag med afklaring, viden, forståelse og risikoafdækning i forhold til aftaler og
lovmæssige krav.
Sparringen afholdes hos det enkelte firm for en tæt og fortrolig dialog.
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3. Den praktiske udførelse

STRUKTUR

CE-Mærkning på én dag – med værktøjet Safexpert™.
Kurset handler om praktisk gennemførelse af en CE-Mærkning - mens vi følger
maskindirektivet. Du får overblik og øvelse i selve processen, herunder anvendelse af direktiver og standarder. Deltageren gennemfører en CE-Mærkning i
Safexpert™ og håndterer både en maskine, en robot og snitflader.
Du får et overblik over de nødvendige aktiviteter til at gennemføre en
CE-Mærkning. Vi anvender et af de bedste værktøjer Safexpert™ til at understøtte en CE-Mærkning. Konkrete spørgsmål og networking.
Kurset varer 1 dag og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler rundt om i Danmark.
Pris: 2.995,- kr.

CE-GUIDE

EFFEKTIVITET

RISIKOVURDERING
DIREKTIVER
STANDARDER

VIDEN
AUTO GENERERING

KOPI EFFEKT

Safexpert™. CE-Mærkning.

Screening og praktisk rådgivning on-site.

Workshop med aktuelt indhold.

Kurset går i dybden med Safexpert™ som CE værktøjet. Til risikovurdering, projekthåndtering, håndtering af standarder, dokumentering, verificering og validering. Væk
med de mange regneark…

Med stort kendskab til direktiver og standarder møder vores eksperter op på stedet,
og tager det konkrete produktionsmiljø og/eller udstyr i betragtning. Der screenes for
opfyldelse af tidens krav til sikkerhed ved maskiner og anlæg.

Du får et dybdegående kendskab til brugen af Safexpert™ i forbindelse med gennemførelse af de nødvendige aktiviteter ved en CE-Mærkning, En effektiv fremgangsmåde, hvor du lærer at bruge de tidsbesparende funktioner, så du kommer
hurtigt og sikkert i mål. Konkrete spørgsmål og networking.

Efter screeningen leveres en kort rapport, der kan anvendes til igangsættelse af eventuelle konkrete tiltag.

Workshoppen gennemføres i et samarbejde mellem Lemvigh-Müller og bowitek, og
giver deltageren en konkret aktuel viden. Du får et overblik og praktisk tilgang til de
nødvendige aktiviteter. Vi anvender et af de bedste værktøjer Safexpert™ til at håndterer øvelserne i praksis. Konkrete spørgsmål og networking.

Kurset varer 2 dage og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler rundt om i Danmark.

Pris: 6.975,- / 11.950,- kr.

Servicen ydes på basis af enten 4 eller 8 timers praktisk rådgivning on-site.

Som en del af workshoppen, er der mulighed for, allerede på forhånd, at booke 20
minutters efterfølgende konkret sparring med en af eksperterne.
Workshoppen varer 4 timer og afholdes i Lemvigh-Müllers lokaler. Maks 20 deltagere.
Pris 1.495,- kr.

Pris: 6.698,- kr.

Kurser for en mere grundlæggende forståelse for CE mærkning, Maskindirektivet og
standarder tilbydes i samarbejde med Lemvigh-Müller. For kursusbeskrivelse og priser
henvises til separat kursuskatalog og Lemvigh-Müllers hjemmeside
www.lemu.dk/kursuscenter
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