
 

 

Medarbejdere i Verdensklasse – Udvikling gennem netværk 
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UGENS TILBUD? 



Copyright © dnp denmark 2012 

Hvad er vores behov 

- Hvem er dnp? 

- dnp’s udfordringer 

- Medarbejdere i Verdensklasse 

- Hvor har vi brug for hjælp fra VEU-området? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inspiration- og debatoplæg 

 

 

 

  



Copyright © dnp denmark 2012 

Hvem er dnp? 

> Har produceret storskærme for Dai Nippon 
Printing Co. Ltd. siden 1989 

> 90 ansatte i Danmark 

> Markedsførende indenfor optisk teknologi i 
high quality display løsninger 

> Omsætning 2011 – 24.5 mio. Euro 

dnp denmark as 

> Omsætning 2011 - 14.7 mia. Euro 

> Over 40,000 ansatte 

 

Dai Nippon Printing Co. Ltd.  
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Insourcing af produktion 
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Skabelse af arbejdspladser som et resultat af tætte partnerskaber 
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Vores udfordring 

 

 

> På den ene side: Betaler vi verdens højeste 
løn 

 

 

 

> På den anden side: så er det svært at 
tiltrække, fastholde og udvikle de rigtige 
medarbejdere samt motivere dem til at 
benytte deres færdigheder 
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World Class Mindset 

KOMPETENCER FORBEDRINGER HANDLEKRAFTIGE KOMMUNIKATION INNOVATION 

Vi er alle er 

ansat på dnp, 

fordi vi har 

nogle unikke 

kompetencer 

og færdigheder 

som vi hele 

tiden er klar til 

at udvikle.  

Vi benytter vores 

kompetencer og 

færdigheder til 

løbende 

forbedringer af 

dnp’s produktion, 

processor og 

produkter. 

  

Vi er alle selv 

ansvarlige for at 

tage de initiativer 

og træffe de 

beslutninger så 

kunderne oplever 

dnp og vores 

produkter som 

”World Class”.  

Vi kommunikerer 

vores specialiserede 

faglige sprog på en 

åben måde så vi 

inddrager andre og 

sammen finder de 

bedste løsninger. 

Vi opsøger 

konstant de 

mange gode 

ideer der skal 

sikre dnp’s 

fremtid.  
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Vores løsning: 
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Medarbejdere i Verdensklasse 

> Seks produktionsvirksomheder 

> Løber fra 2011-13. 

> Budget 68 mio. kr. 

> Støttet af EU’s socialfond gennem Vækstforum Region Sjælland 

> I alt 1400 medarbejdere 

> Indtil nu er der realiseret 57.000 kursustimer 
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Kompetencemåling 
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Kursuskatalog 
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MIVNET 
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MIV kurser 

Kommunikation og samarbejdstræning 

ZOO Building CM's funktionærer 

Møder med mening  

Social Kapital i AMO 

Teambuilding produktionen 

Mundtlig formidling produktion 

Teambuilding logistik, økonomi, lager 

Kommunikation og samarbejde (Carlsen og E) 
del 1 

Kommunikation for specialister (kvalitet og 
sikkerhed) 

Kommunikation og samarbejde (Carlsen og E) 
del 2 

Mødeledelse  

Praksisnært samarbejde Supernova 

Lean, innovation, forbedringskultur 

Lean for operatører (Barco) 

Industrilederuddannelse 

Video Lean 

Værdistrømskortlægning 

Innovation for specialister 

Innovation for ledere 

Innovation - den spørgende medarbejder 

Green Belt - Storm Management 

Systematisk Procesoptimering 

Tavleledelse (NGP/LHa) 

Produkttræning SWL og JJE 

Lean - smed 
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MIV kurser 

Best Practise - ERP systemer - Aspect 4 

CMM måling Q-DAS 

Lager og transport/distrubition 

Kvalitetsnetværk 

Basis Aspect 4 forståelse 

Word kursus 

Økonomi i lederskabet 

Kommercielle Kontrakter 

Intern Auditor ISO 9001:2008 

Økonomi for ikke økonomer 

Fra specialist til konsulent  

Powerpoint 

Excell 
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Men hvad har vi brug for? 
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Tre problemstillinger 

FAGLIGHED 

MINDSET 

RAMMER 
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MINDSET: Hvornår var krigen i 1864? 
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FOR FREMTIDEN ER DER INTET FACIT… 

HVAD GØR JEG HER ? 

Spørgsmålet er: 
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Mindset: Hvad gør jeg her? 
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Mindset: Hvad gør jeg her? 
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Udsagn fra medarbejderne 

 
 

 

Føler du dig klædt 

godt nok på til det 

du laver? 

 
Er det lige meget hvor gammel 

eller ung man er for at komme på 

kurser? 

 

føler du at der er opbakning fra ledelsen? 

 

Hvordan vil/kan ledelsen sikre at 

medarbejderne får tid og lov til at 

udnytte alle de kompetencer de har fået 

gennem kurser de sidste par år. 

Der skal meget mere focus på at udnytte 

de kompetencer, medarbejderne har fået, 

via alle de forskellige kurser der har kørt 

de sidste par år. 
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KONKRET faglig viden 
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UDDANNELSESLABYRINTEN 
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UDDANNELSESLABYRINTEN 

Læreplads 

Praktikanter 

Teknisk skole 

Diplomuddannelser 

Ingeniøruddannelse 
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Sæt jer i kundens sted 

- Sekretær 

- Leder af receptionen 

- Lean og innovations 

ambassadør 
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Innovation er mere end ideer 

Kvalificering af ideer 

kræver faglige 

kompetencer 

• Stille spørgsmål 

• Dialog 

• Skabe netværk 

• Begejstre mundtligt 

• Beregne 

konsekvenser 

• Formidle skriftligt 
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RAMMERNE 
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Rammerne: Innovation opstår når forskellige verdner mødes 
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Så hvad har vi brug for? 

> MINDSET:  

> Hvad gør jeg nu? 

> Hvad kan jeg selv gøre for at omsætte mine 
kompetencer til resultater? 

 

 

> FAGLIG VIDEN: 

> I har monopol på forretningskritisk 
faglighed og validitet: 

> Åbne op for større fleksibilitet 

> Bedre kontakt til jeres brugere 

> Tænke faglighed på flere niveauer 

 

> Rammerne: 

> Udfordre det traditionelle klasseværelse 

> Tænke mere praksisnært og fleksibelt 

> Facilitere netværk bedre 
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Så tilbyder VEU kogte kartofler? 


