
Formål Kursets formål er, at sætte vedligeholdschefen i stand til at lede, organisere
og udvikle vedligeholdsorganisationen så den er en samarbejdspartner for 
produktion og drift.

Målgruppe Målgruppen er vedligeholdschefer og tekniske chefer, der ønsker at udbygge
deres viden om organisering og udvikling af vedligeholdsorganisation og 
medarbejdere.

Indhold Organisationsformer for vedligehold, deres karakteristika, fordele og 
ulemper samt anvendelse af den mest optimale organisationsform
Hvordan man beskriver og udvikler en vedligeholdspolitik
Mål for vedligeholdet, og hvordan vedligeholdschefen kan opstille de 
rigtige mål, der understøtter virksomhedens målsætning samt opfølgning
på målene
Strategier for vedligeholdet
Organisering af reservedele og øvrige ressourcer for vedligeholdet
Virksomhedens interessenter i produktion og vedligehold
Gennemgang af begreberne nøgletal, Key performance indicators,
Benchmarking og Balanced Scorecard samt brug af begreberne
i forskellige ledelsessystemer.

På kurset vil deltagerne gennemgå forskellige metoder til at
synliggøre produktion og vedligehold. Deltagerne vil på
kurset anvende standarden “prEN 15341 Maintenance
Key Performance Indicators” for vedligehold samt lære
at opbygge et nøgletalssystem for vedligehold,
der passer til virksomhedens behov.

Undervisere Undervisere på kurset er instruktører og vedligeholdsledere
med såvel praktiske som organisatoriske erfaringer med
vedligeholdsledelse.

Varighed 3 kursusdage + en opfølgningsdag.

Undervisningssted TSMC kan arrangere kursuslokaler og evt. overnatning
i forbindelse med gennemførelsen af kurser.

Forudsætninger Deltagerne forventes at have ledelseserfaring indenfor vedligehold.

Certificering Stoffet på kurset indgår som en del af kursusrækken til
”Certified European Expert in Maintenance Management”.

Kursusform Kurset afvikles som en kombination af forelæsning
og opgaveløsning i grupper.
Ved afslutningen af kurset skal deltageren definere en opgave eller
et projekt i egen organisation, som har relevans til organisering

   af vedligehold. Ca. 2 måneder efter kurset vil deltagerne mødes
for at diskutere erfaringer og gennemgå hinandens projekter.

Kursus V4 Organisering af vedligehold -
politik, mål og strategier

Virksomhedskurser - tilpasses og gennemføres
  naturligvis efter kundens behov og ønske.
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