Riksorganisationen

Svenskt Underhåll
Inbjudan till deltagande i tävlingen
Årets Underhållsledare 2016,
inklusive tävlingen “Maintenance Manager of the Year“

Riksorganisationen Svenskt Underhåll vill att underhållsyrket uppmärksammas och ges
rätt uppskattning av en bredare publik.
Vi uppmanar därför yrkesverksamma underhållsledare att delta i tävlingen för år 2016.
Intresserade är välkomna att skriva en rapport om deras underhålls- / serviceverksamhet:


hur underhållet är organiserat,



vilken typ av teknik och metoder som används,



vad som uppnåtts under de senaste åren



vad målen är för de kommande åren.

Vi ber intresserade personer som arbetar som ledare för underhåll och är intresserade av
tävlingen 2016 att överlämna sin rapport till Svenskt Underhåll, Box 10231, 100 55
Stockholm senast den 28 januari 2016. Reglerna och omfattning beskrivs i det bifogade
dokumentet. Givetvis går det också bra att till oss rekommendera en kollega.

Vi ser fram mot att få din anmälan och rapport.

Med vänliga hälsningar

Jan Frånlund
Hedersordförande i Svenskt Underhåll

Omfattningen av rapporten
Beskriv hur underhållet är organiserat inom ditt företag. Hur du och dina kollegor /
medarbetare infört och tillämpat begrepp, metoder och teknik för att nå företagets mål.
Identifiera i rapporten de prioriteringar som ni gjort, t ex inom följande områden:






Strategisk ledning av underhållet: övergripande strategi, mål, organisation,
processer
Kompetensutveckling: utbildning, spridning av kunskap, färdigheter, förmåga
Ekonomistyrning: planering, KPI, rapportering
Planering & schemaläggning: beredning, prioriteringar, felanalys, dokumentation
Metoder: underhållsstrategier, koncept, tekniker

Skicka in rapporten tillsammans med ett CV med de viktigaste stegen i din karriär.
Rapporten kommer att bedömas / kontrolleras noggrant avseende följande innehåll:







Av allmänt intresse
Nyhet, teknisk innovation
Kompetens
Arbetarskydd och hälsa, miljö
Energi & hållbarhet
Resultat uppnåtts (jämfört med utgångsläget)

De bästa fem ledarrapporterna kan komma att uppmanas att presentera sitt arbete med mer
detaljer och att diskutera rapporten med juryn.
Prisutdelningen kommer att äga rum under Underhåll 2016 i Göteborg 8 – 11 mars 2016.
Vinnaren av tävlingen Årets Underhållsledare kommer att nomineras till den europeiska tävlingen
som Maintenance Manager of the Year 2016. Den prisutdelningen kommer att ske i samband med
den internationella kongressen Euromaintenance i Aten på den 30 maj – 1 juni 2016.

År 2014 blev Jerry Johansson, SCANIA,
Årets Underhållsledare och blev sedan
också European Maintenance Manager
of the Year 2014!

Ytterligare information finns tillgänglig via: kansli@svuh.se eller via tfn 08-664 09 25.

