Maintenance webinar

powered by NVDO en Gordian Logistic Experts

1 juni, 12.55-14.00 uur
Weg met de irritaties rondom uw magazijn
De juiste spare parts horen voorradig te zijn wanneer je ze nodig hebt.
Te veel voorraden betekenen een financieel onnodige belasting.
Een goed registratiesysteem bevordert de efficiency.
Wanneer een organisatie smooth loopt, verhoogt dat het werkplezier.
Zomaar een paar voorbeelden waarmee het juiste spare parts management het niveau van de service
logistiek kan bevorderen.
Als je je afvraagt of irritaties rondom het niet op orde hebben van je magazijnen kunnen worden voorkomen,
leer tijdens dit Maintenance Webinar dan van Jürgen Donders van Gordian Logistic Experts. Hij verschaft
inzicht in de oorzaken en oplossingsrichtingen om irritaties te voorkomen. Joris ter Heijne vertelt hoe
dergelijke irritaties bij Twence zijn verholpen en wat hen dat heeft opgeleverd, los van een rustiger ‘state of
mind’.

Spreker: Jürgen Donders
Jürgen is partner bij Gordian Logistic Experts en docent van de NVDO cursus Voorraadbeheersing. Een service
logistiek adviesbureau in de kapitaalintensieve en hi-tech markt. Hij is een gedreven, pragmatisch ingestelde
en zeer ervaren leider, lijn- en verandermanager en consultant. Hij staat het liefst tussen de mensen om
gezamenlijk resultaat te behalen. Hij is in staat mensen te enthousiasmeren en tot actie aan te zetten. Het
combineren van theoretische modellen en boerenverstand in de praktijk ziet hij als uitdaging. Op papier kan
immers veel verbeterpotentieel worden aangetoond, maar het gaat er uiteindelijk om die verbeteringen in de
praktijk te realiseren. Het continue verbeteren in de gewenste richting staat bij hem hoog in het vaandel.
Spreker: Joris ter Heijne
Joris is Teamleider Asset Beheer binnen Asset Management bij Twence en verantwoordelijk voor o.a. het
voorraadbeheer. Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert
energie (elektriciteit en warmte) uit niet-herbruikbaar afval, biomassa en de zon. Strategisch en
gecentraliseerd voorraadbeheer voor diverse assets in een veranderende omgeving is een van zijn grote
uitdagingen. Om de juiste keuzes te maken is een goede en stabiele basis nodig. Nu we de situatie in kaart
hebben is het tijd voor de volgende stap, het nemen van gerichte acties op basis van de verkregen inzichten.
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld

Aanmelden kan hier!

