
fordi vedligehold er mennesker

Økonomisk reservedelsstyring 
- online kursus, 4 sessioner

Webkursus

Styring af reservedelslager kræver en bevidst balancering af mængden af dele på lager overfor 
risiko for nedbrud samt grundigt kendskab til eget udstyr. 

Målgruppe

Dette kursus er for medarbejdere, der står for reservedelsdisponering på reservedelslageret.

Da tid er en knap faktor for mange, har vi valgt at udbyde kurset online fordelt over 4 sessioner på hver 1,5 time. 
De 4 sessioner fordeles over 2 uger, og der vil være opgaver mellem de enkelte sessioner.

Formål med kurset

Kurset giver deltagerne et sprog for reservedelsstyring samt principperne for økonomisk reservedelsstyring. Ved siden 
af kompetencespringet i forhold til reservedelsstyring, får deltagerne materiale til beregning af kritiske reservedele og 
forbrugsdele, der kan anvendes hjemme i virksomheden.

Resultat af kurset

Medarbejderne vil herefter have en højere kompetence inden for reservedelsstyring, og deltagerne kan foretage  
beslutninger baseret på fakta og data frem for holdninger.

Som et resultat af medarbejdernes kompetencespring, vil virksomheden kunne forvente en reduktion i reservedels- 
binding. Denne reduktion vil afhænge af anvendelsesgraden af de værktøjer, som de har lært på uddannelsen.

Materiale

Inden kurset vil kursisterne modtage:

- Regneark til strategiske reservedele og forbrugsdele.

- Power point præsentation

- Del af Opgavesamling

- Box quiz reservedelsspil.
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Praktiske oplysninger

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris (eksklusiv moms) 
For hele forløbet (4 online sessioner): 2.900/3.900 kr. (medlem af DDV/ikke-medlem).

Konferenceafgiften dækker konferencematerialet, se under Materiale.
Bekræftelse og faktura sendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nummer eller mail.

Dato for de enkelte kurser Dato Tidspunkt
Session 1 1. marts  9.30 – 11.00
Session 2  3. marts  9.30 – 11.00
Session 3  8. marts  9.30 – 11.00
Session 4  10. marts  9.30 – 11.00

Mødet foregår via Microsoft Teams meeting
Du indkaldes via Outlook, hvor også linket til Teams mødet er vedhæftet. 

Underviser
Tom Svantesson er en erfaren facilitator og instruktør inden for uddannelse i vedligehold og tilgæn-
gelighed. Tom har uddannet flere hundrede vedligeholdsledere og –medarbejdere i vedligehold og 
vedligeholdsprocesser i Danmark og internationalt.
Tom har ledet adskillige danske og internationale udviklings - og træningsprojekter for bla. den farma-
ceutiske industri, for fødevareindustrien samt for energisektoren.
Med det brede kendskab til både brancher og vedligehold generelt, kan Tom altid perspektivere stof-
fet i uddannelsen med emner og cases fra deltagernes brancher og på den måde relatere undervis-
ningen til deltagernes virkelighed. Krydret med leg og cases, giver det deltagerne en positiv oplevelse, 
samt ikke mindst det krævede kompetencespring.
Tom har ledet nationale og internationale workshops om vedligehold og tilgængelighed. Til denne ud-
dannelse vil Tom bidrage med eksempler fra adskillige projekter med optimering af reservedelsstyring 
for vedligehold.
Tom er i dag ansat som Senior Reliability Advisor i virksomheden CSC – Reliability.
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