KURSUS
CE-MÆRKNING
FOR LEDERE

Hvordan får du et overblik over CE-mærkningsprocessen? Hvordan effektiviserer du den?
Hvordan planlægges processen, og hvordan følger
du op - som leder?
På kurset bevæger vi os i helikopter gennem CEmærkningsprocessen. Lander på de platforme du som
leder skal kende og håndtere. Hver platform afdækkes med
teori, praktiske eksempler og kort dialog.
Gennem den trinvise fremgang formes et fornuftigt
og tilgængeligt billede af CE-Mærkningsprocessen. Du
lærer, hvordan de vigtigste punkter håndteres som leder.
Det gælder bl.a. ansvar, planlægning, strukturering og
gennemførelse af projektet – herunder passende styring og
opfølgning.

DISPOSITION
LOVGRUNDLAG
CE-MÆRKNINGSPROCESSEN
GENERELT
SOM KUNDE
SOM FABRIKANT

RISIKOVURDERING
GRUNDLÆGGENDE
MED VÆRKTØJ
MED SKABELONER
VED KOPIERING
EKSISTERENDE MASKINE

STANDARDER

MÅLGRUPPE & KURSUSFORLØB
Kurset henvender sig til ledere, hvis
medarbejdere skal gennemføre CEMærkninger. Kurset er også for projektledere,
som skal styre en CE-Mærkningsproces eller et
projekt hvor CE-Mærkning indgår.
Under hele kurset vil der være to vinkler på
emnerne:
•
•

Produktionsvirksomheden (som
indkøber, modtager, opsætter, flytter og
sammenbygger maskiner)
Leverandøren af maskiner, robotløsninger,
anlæg og lignende (fabrikanten)

Der er to undervisere: En med lederrollen og
en med specialistrollen. Kurset veksler mellem
teori og praksis, hvor der inddrages eksempler
fra den virkelige verden.

PRAKTISK
Kurset afholdes hos DIS, Alfred Nobels Vej 27 i
Aalborg den 29. marts 2022 kl. 13:00 – 17:00.
Pris: 2.995,- DKK pr deltager.
Tilmelding skal ske til: bowitek@bowitek.dk

NYHEDER OG LINKS

Kurset varer en halv dag, og arrangeres af DIS
og Bowitek. Undervisning samt materialer er på
dansk. Alt materiale udleveres. Let forplejning er
inkluderet.

CHECK AF COMPLIANCE

COVID-19
Kurset afholdes under forhold, der fuldt ud
respekterer retningslinjerne fra myndighederne
om COVID-19.

OPSAMLING - HVAD NU?

CE-MÆRKNING
FOR LEDERE

Som leder kan det være svært at gennemskue CE-mærkningprocessen, specielt de ressourcer der skal
afsættes og de milepæle, der kan forventes. Estimering og planlægning kan være udfordrende. Specielt den
del der handler om risikovurdering og tilhørende standarder.
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Overenstemmelseserklæring
(CE-mærke)

CE-Guiden hjælper med struktureret gennemførelse af en CE-Mærkning

UDVIKLINGSMODEL (STAGE GATE)
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Sikkerhedsmæssig konsulent deltager i hver fase gennem hele forløbet. Moduler anvendes og standarder følges

MEDFØRER:
•
Ensartethed
•
Compliance sikres
•
Sikkerhedsniveau overholdes
•
Fornuftige tekniske løsninger
•
Væsentlig tidsreduktion

KLARHED OVER:
•
Stilling til myndigheder
•
Sikkerhedsmæssig status efter hver fase
•
Væsentlige fokusområde
•
Projektets/produktets afgrænsninger
•
Relevans for drift og vedligehold
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TECHNOLOGY IS PASSION
– CULTURE IS KEY
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