
INVITATION

Sammen udvikler vi fremtidens industri 
 
Næstved Erhverv har de seneste år haft fokus på lokale virk-

somheder inden for industri og fremstilling. Vi har holdt en række 

arrangementer, på tredje år har vi en følgegruppe for industri-

virksomheder, ligesom branchen har en central placering i  

kommunens nye erhvervsstrategi.

Med erhvervsstrategien går vores indsats ind i en ny fase med 

nye mål og projekter. Det kræver et bredt samarbejde at føre 

tingene ud i livet – derfor indbyder vi til en industrikonference.

Til konferencen har vi inviteret professor Kim Sundtoft Hald fra 

CBS til at give os et indblik i de faktorer, der kan sikre, at danske 

produktionsvirksomheder også i fremtiden opnår høj produktivi-

tet og konkurrencedygtighed. Et emne, han gennem flere år har 

forsket i.

Blandt de andre temaer, konferencen omhandler, er arbejdskraft 

til industrien og samarbejde mellem industrivirksomheder.  

Det sker med oplæg ved John Norman, der er direktør i 

EUC-Sjælland, og John Nielsen og Per Nielsen fra virksomheden 

Nimatic, der er drivkraft bag projektet ”Fabrik Næstved” om  

produktionssamarbejde mellem lokale virksomheder.

Konferencen holdes på EUC-Sjællands afdeling på Malervænget, 

der ligger i erhvervsområdet i Stenstrup. I forlængelse af kon-

ferencen holder tre virksomheder i dette erhvervsområde åbent 

hus kl. 17.00-18.00. Det giver os mulighed for at få indsigt i, hvad 

der arbejdes med i den lokale industri.

På gensyn til nogle spændende timer.

TID 
Onsdag den 18. september 2019
Kl. 14.00-18.00

STED 
EUC-Sjælland
Malervænget 4
4700 Næstved

PRIS  
Gratis

INFO OG TILMELDING 
Senest fredag den 13. september 2019 på
www.naestvederhverv.dk/events/industrikonference

SPØRGSMÅL   
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller 
pfj@naestvederhverv.dk

Onsdag den 18. september 2019 kl. 14.00-18.00
INDUSTRIKONFERENCE



PROGRAM
14.00    Velkomst
	 v/	Rasmus	Holst-Sørensen,	direktør	i	Næstved	Erhverv	

14.10 Status på Næstved Erhvervs indsats for industrivirksomhederne
	 v/	Peter	Fjerring,	erhvervskonsulent	i	Næstved	Erhverv

14.30 Fremtidens produktive og konkurrencedygtige danske industrivirksomhed
	 v/	Kim	Sundtoft	Hald,	professor	(MSO)	ved	CBS	med	speciale	i	udvikling	af	industrivirksomheder

15.15 Netværkspause
		

15.45 Udvikling af erhvervsuddannelser rettet mod industrien
	 v/	John	Norman,	direktør	for	EUC-Sjælland

16.15  Præsentation af projektet ”Fabrik Næstved” – et produktionssamarbejde  
mellem en gruppe virksomheder

	 v/	John	Nielsen	og	Per	Nielsen,	Nimatic

16.45 Afrunding
17.00 Virksomhedsbesøg
	  I forlængelse af arrangementet er det muligt at deltage i et virksomhedsbesøg hos en af  

følgende virksomheder i erhvervsområdet i Stenstrup (ved online tilmelding kan man angive,  

hvilket virksomhedsbesøg man ønsker at deltage i). Alle virksomheder ligger 2-4 minutter til  

fods i forhold til konferencens afholdelsessted.

 Nimatic
  Produktion af miljørigtige løsninger inden for behandling, blanding og skimning af køle/smøre 

produkter i maskinindustrien.

 
 Nodi
  Udvikler og producerer automatisk styrede valsemaskiner, optimeret til at passe ind i  

produktionen af ventilatorer, udsugning, filtre mv.

 
 Stål & Design
  Smedefirma med egenproduktion af altaner, terrasser, trapper, gelændere og andre  

stålkonstruktioner.

18.00 Slut
 

  


