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29 maj 2018

Tid
11.30–ca.14.00

Plats
Hörsalen, Kopparlundsvägen 14  
Västerås

Seminariet om konsten att investera rätt  
– beställarkompetens
Vägen fram till en investering består av flera steg som är viktiga att genomföra på ett strukturerat 
sätt. Ett gott arbete i beställningen minimerar risken för kostsamma problem och svårigheter längre 
fram. Det finns inga genvägar till en genomarbetad och bra beställning, men det finns verktyg som 
guidar dig genom djungeln av förstudier, kravhantering, förfrågningar, offerter och upphandlings- 
förfarande.

Anmäl dig här >>

Seminariet genomförs av parterna Automation Region, Välfärd & Hälsa, Järnvägsklustret och Energy Competence Center inom ramen för projektet Smart4U som syftar till att 
öka styrkeområdessamverkan, öka innovationshöjden hos företag och säkra kompetensen för morgondagens jobb.  
Läs mer på http://www.vasterassciencepark.se/pages/smart4u

Bernt Henriksen
Senior Automation– och Produktionsspecialist på  
Automation Region och Robotdalen

Kort om Bernt:
Mycket bred teknikkompetens  
inom flera typer av processer  
samt med ett stort kontaktnät.  
Hög kvalitet i ett högt tempo.  
Brinner för automation och  
produktion.
 
Bernt är en senior och mycket erfaren verksamhetsutvecklare, 
projektledare och chef. Enligt många i branschen så finns det 
få personer i Sverige som matchar av vad han kan erbjuda 
vad gäller kunnande om hur man bygger upp industriella 
automationssystem när det gäller hela spannet från ERP till 
maskinnära utrustning. Bernt kommer ifrån PLC och automa-
tionsvärlden och har byggt anläggningar i flera branscher. 
Senaste åren har han, i rollen som verksamhetskonsult och 
projektledare, jobbat med att få svensk tillverkande industri 
att bli mer konkurrenskraftig. 

Program

11.30  Lättare lunch 

12.00  Introduktionsföreläsning  
 om hela processen

12.15  Presentera ett framtida  
 verktyg för denna process

12.30  Presentation, fördjupning  
 i fasen om förstudier

12.45 Presentation, lite fördjupning  
 om resterande stegen

13.00  Frågor och diskussioner

13.15  Fika och mingel

13.30  Avslut och chans att boka  
 in mer information

Varmt välkommen!

http://www.vasterassciencepark.se/atlas/calendar/event.php?id=706629
http://www.vasterassciencepark.se/atlas/calendar/event.php?id=706777

