TEKNOLOGI OG
FREMTIDENS
VVS-BRANCHE
Digitalisering, robotter og internet-of-things er nogle af de
teknologier, der i de kommende år vil forandre vvs-branchen.
TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal ønsker,
at vvs-branchen står stærkest muligt i den fremtid vi går ind i.
Derfor inviterer de tre organisationer sine medlemmer til dialog om, hvilke
muligheder og udfordringer, der er forbundet med de nye teknologier.
Målet er, at branchen står stærkest muligt i fremtiden.
Der gennemføres i alt fire dialogmøder forskellige steder i landet.
På møderne vil der være debat om, hvordan branchen bedst møder
udviklingen, og der er brug for din stemme i debatten.
Du vælger selv det møde, der passer dig bedst. Som medlem af enten TEKNIQ,
Blik- og Rørarbejderforbundet eller Dansk Metal er det gratis at deltage.
Mere information og tilmelding HER .

MØDERNE:

» Tirsdag d. 3. april, Huset Middelfart
» Onsdag d. 4. april, Scandic Aarhus Vest
» Torsdag d. 12. april, Scandic Aalborg Øst
» Onsdag d. 18. april, Idrættens Hus, Brøndby

PROGRAM
15.00 ANKOMST – snacks, kaffe og networking
16.00 VELKOMST
INSTALLATION 4.0
v/ Rasmus Bie-Olsen, CEO, DareDisrupt
	Med udgangspunkt i et par film og rapporten Installation 4.0 (find den her) fra maj 2017
vil Rasmus Bie-Olsen fra DareDisrupt fortælle om de vigtigste teknologier for
installationsbranchen frem mod 2025.

GRUNDFOS FREMTIDIGE PRODUKTER OG FORRETNINGER
v/ Pascal Pløger Ximenez, forretningsudvikler, Grundfos
	De nye teknologier har allerede fundet vej til vvs-branchen. Pascal Pløger Ximenez vil
fortælle om hvordan Grundfos anvender de nye teknologier i deres produkter og om
hvordan Grundfos vil drive forretning på nye måder.

TEKNOLOGI OG FORRETNING – På vej mod nye løsninger
v/ Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ
De nye teknologier vil ændre den måde, branchens virksomheder driver forretning på.
Læs baggrundsrapporten her.

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR VVS’EREN
v/Max Meyer
	Når it og ny teknologi bliver en del af vvs’erens arbejde, stilles der nye krav til
medarbejdernes kompetencer

DIALOG OM MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
	Ordstyreren vil lede os genne en debat om hvordan branchen bedst ruster til fremtiden.

18.20 AFRUNDING
18.30 LET MIDDAG
19.15 SLUT

