Nyt fra Hub North

November 2011

Survival of the fittest!
D. 28.september afholdt Hub North netværksmøde om fremtidens produktionsvirksomhed; markedsudviklingens vilkår, udfordringer og mulige løsninger. Oplægsholdere belyste emnet anskuet blandt andet ud fra perspektiverne i udviklingen af den globale værdikæde, handling, hastighed og omstillingsvilje, samt mulighederne i at anvende projektbaseret arbejdskraft
og deri gøre en del af lønomkostningerne variable. Netværksmødet slog
rekorden i antal tilmeldte, hvilket vidnede om stor interesse for emnet og
gav god anledning til efterfølgende diskussion og networking. Læs den fulde dækning af mødet samt de spændende oplæg på hjemmesiden
www.hubnorth.dk.
Ny funktion på hjemmesiden skal optimere grundlaget for samarbejde
Inden længe kan vi præsentere endnu en ny funktion på hjemmesiden, som skal forbedre og forkorte vejen mellem mulige samarbejdspartnere internt og eksternt i netværket. Løsningen vil være en grafisk opstilling af netværkets totale
værdikæde fordelt på 11 kategorier udstyret med søgefunktion og mulighed for dannelse af ’interessekatalog’ bestående af data med specifik reference til din søgning. Vi glæder os til, at den nye funktion ’går i luften’ og håber at den vil
bidrage som en berigelse til netværket som helhed.
De gode historier skal ud!
Der er flere gode grunde til at henvende sig med en god historie fra din virksomhed. Udover, at der skabes positiv dynamik i netværket og i branchen, så er det en oplagt mulighed for værdifuld eksponering uden omkostningstung og ressourcekrævende indsats. Det har flere virksomheder i netværket allerede gjort brug af. Senest har vi modtaget en god
nyhed fra Sanistål, som med deres Easy Supply logistikløsning har opnået at blive eneleverandør af C-varer til Siemens
Wind Power, Aalborg. Vi glæder os til at bringe flere historier, som aktuelt tilføjes de sidste penselstrøg. Du kan følge
med i historierne løbende på hjemmesiden. Vi er glade for henvendelserne og velkommer endnu flere.

Næste netværksmøde..
bærer titlen Intern logistik og procesoptimering. Emnet vil blive belyst via oplæg fra Kenn Steger-Jensen og Hans Henrik Hvolby fra Center for Logistik ved Aalborg Universitet. Derudover vil der være indlæg fra Logimatic, som har praktisk
erfaring med integrering af intelligente logistikløsninger. Afslutningsvis vil Deloitte fremlægge deres rapport om
’Analyse af leverandører til Vindmølleindustrien’. Invitation samt program for mødet vil blive udsendt til netværksmedlemmerne samt være tilgængeligt på hjemmesiden. Mødet afholdes på Hotel Scandic i Aalborg d. 9. januar, tilmeldingsfrist er 5. januar 2012.

