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UDFORDRING

- At gennemføre en kraftig
effektivisering for at forbedre
indtjening, konkurrenceevne og
skabe vækst.

LØSNING
- At indføre og forankre en
virksomhedstilpasset struktur og
organisering af det løbende
forbedringsarbejde, således at det
blvier en del af alle medarbejderes
dagligdag.

NØGLERESULTATER
- Gennem udadnnelse, træning og
nye metoder i forbedringsarbejdet,
er fokus på løbende forbedringer
forankret i dagligdagen og blevet
til en vedvarende proces.

POWERED BY
ENTERPRISE DYNAMICS

”Integrate har været aktivt involveret i processen og
bistået med ledertræning, coaching og gennemførelse
af praksisnære forbedringsprojekter. Det har været en
styrke, at vi har kunnet anvende samme
konsulentressourcer til både uddannelsesdelen og det
praktiske projektarbejde omkring eksempelvis
procesforbedringer, 5S, SMED mv. i vores produktion”
- Karsten W. Bonde, Production Director
Jydsk Aluminium Industri har sat system
i arbejdet med løbende forbedringer og
indført deres egen forbedringskoncept
JPS (Jydsk Produktivitets System).
Høj effektivitet, kvalitet og levering til
tiden er afgørende faktorer i støberiets
konkurrenceevne, og det er en væsentlig
faktor i fastholdelse og udvikling af
produktionen i Danmark.
”Vi har igennem de seneste par år
uddannet både ledere og medarbejdere
i LEAN-filosofi og metoder til løbende
forbedringer. Via en systematisk involvering af medarbejdere og en løbende
proces med fokus på gennemførelse,
opfølgning og fastholdelse af forbedringsarbejdet har vi opnået betydelige
forbedringer mange steder i produktionen. På nogle strategisk vigtige nøgle-

maskiner er udnyttelsesgraden forbedret i niveauet 20%, og samtidig er støberiets ”visuelle udtryk” løftet en hel del”
fortæller fabriksdirektør Karsten W.
Bonde, Jydsk Aluminium Industri.
Jydsk Aluminium Industri´s arbejde med
løbende forbedringer stopper ikke her.
Det er en løbende proces, som vil
fortsætte og blive bredt ud over hele
virksomheden i den kommende år.
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"Den største gevinst må vi nok tilegne vores egne
engagerede medarbejdere, der i langt højere grad end
tidligere er blevet en aktiv del af forbedringsarbejdet."

Jydsk Aluminium Industri, også
kendt som JAI, er ét af Europas
største automatiserede
kokillestøberier med over 70 års
erfaring. JAI’s tilstedeværelse er at
finde i industrier som energi,
pumper, robotter, maritine
motorer/drev samt automotive.
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