MEET – kommunikation, organisation och
kompentens för framtidens arbetsplats!
Möten med mervärde.
Bättre och effektivare möten är ofta ett förbättringsområde som får stå tillbaka i LEANarbetet. Effektiva möten bidrar till ett mer strukturerat arbete för organisations- och
informationsstrukturen. Möten utgör en stor del av företagsvardagen och behöver vara
meningsfulla.

WORKSHOP
SMARTARE MÖTEN OCH BÄTTRE KOMMUNIKATION I DIN PRODUKTION
LEDER TILL FRAMGÅNG

Målet är med den här halvdagen är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska
och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt
att gå från individuellt till organisatoriskt lärande. MEET-modellen syftar till att öka:
• Organisationsflexibiliteten
• Innovationsnivåer i produktion
• Effektiviseringen av produktionen genom att ha ett mer holistiskt perspektiv av • Social
hållbarhet och antalet attraktiva arbetsplatser inom produktion genom att stärka företagens
varumärken
• Effektivare kommunikation, problemlösning och kvalitetsökning genom effektivare och
flexiblare mötesmiljöer.

Tisdag 10 september kl 8.30-ca 13
PLATS: Citylife Saferoad, Smekab AB
Skolgatan 1, 291 73 Önnestad

Du är välkommen till vår workshop kring MEET-modellen som arrangeras i samarbete med
RISE IVF och har utvecklats inom ramen för MEET-projektet och Chalmers. Dan Li, från
Chalmers Industri- och materialvetenskap, avdelning för produktionssystem, kommer att
leda workshopen.
Vi ger dig kunskap och verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation och
effektivitet för att lösgöra tid för drift och viktiga affärer.
ANMÄLAN OCH INFORMATION

PROGRAM
08.30 Kaffe, intro & presentationsrunda
Om möten och kommunikation,
miljöer och tid-/rum-flexibilitet

10.30 Organisations- och
informationsstruktur
MEET- modellens alla 10 områden
behöver utvecklas

11.30 Gruppövning 3
Problemanalys, lösningsidéer,
önskade effekter, handlingsplan &
nästa steg

09.10 Gruppövning 1
Inventering av möten på resp företag.
Diskussion kring hur mötena
genomförs, svårigheter och önskad
utveckling. Val av möte att arbeta
vidare med

10.50 Gruppövning 2
Självvärdering av utvalt möte med
hjälp av MEET- appen. Diskussion
och val av problem för
förbättringsarbete

11.50 Diskussion och
summering

10.20 Paus

12.00 Lunch & avslut
Möjlighet till fortsatt
diskussion

OBS! För att få ut det mesta möjliga av dagen så önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.
För att anmäla er och för mer information om dagen vänligen kontakta Annhild Månsson.
Sista anmälningsdag är den 6 sept. 2019. Kostnadsfritt för medlemmar i IUC Syd.
Pris för icke-medlemmar är 1500 kr. No show utan avanmälan debiteras med 1000 kr.
ANMÄL ER TILL: annhild.mansson@iucsyd.se
ELLER RING: 070–7735655
www.iucsyd.se

Workshopen är kostnadsfri för våra medlemmar men kräver anmälan för att vi ska kunna
beräkna fika/lunch. Begränsat antal deltagare. No show utan
avanmälan debiteras med 1000 kr.

