
Digitaliseringskonference
Hør andres erfaringer med digitalisering og mød kandidaten, der kan 
hjælpe dig på vej!

Hvordan bliver min virksomhed mere digital?
UCN afholder konference omkring digitalisering. Kom og hør 
spændende fortællinger og brugbare erfaringer fra virksom-
heder, som er forskellige steder i forhold til at blive en mere 
digital virksomhed. Du kan desuden høre om et nyt landsdæk-
kende projekt, der skal klæde ledere og nøglemedarbejdere 
i små og mellemstore virksomheder på til den digitale og tek-
nologiske fremtid.

Find din kommende praktikant eller 
medarbejder på konferencen
På konferencen deltager studerende/dimittender, der alle 
har det tilfælles, at de under uddannelsen er trænet til at løse 
opgaver og skabe løsninger på forskellige områder indenfor 
digitalisering. Fire af disse studerende stiller sig på scenen 
denne dag og fortæller, hvordan netop de kan løse digita-
le opgaver og skabe digitale løsninger i jeres virksomhed. I 
pauserne og efter konferencen, kan du tale nærmere med de 
studerende og de færdiguddannede – hvem ved, måske finder 
du din kommende praktikant eller medarbejder.  

Du kan møde kandidater fra følgende 
uddannelser på denne konference: 
• Produktionsteknolog
• Markedsføringsøkonom
• Bygningskonstruktør
• El-installatør
• Automationsteknolog m.fl.

Tilmelding: https://thyef.nemtilmeld.dk/20/
 Sted: Thy Huset, Tilstedvej 73, 7700 Thisted.
 
 Spørgsmål kan stilles på mail: hle@ucn.dk

Thy Huset 

Thisted

2. april 2019

Program for konferencen 2. april
Dørene er åbne. Kaffe og kage.

Velkomst
Områdedirektør Hanne Lendal, 
UCN act2learn

Dorte Zacho Martinsen, 
adm. direktør i BM Silo, Holstebro
Som formand for regeringens SMV:Board 
og medlem af den nye nationale Erhvervs-
fremmebestyrelse taler Dorte Zacho Mar-
tinsen om: ”BM Silos små og store skridt til 
at komme i gang med en langsigtet digital 
udvikling” og ”Hvordan gør vi det nemmere 
for SMV’er at blive digitale og indføre mere 
teknologi?”

Annette Nykjær Andersen, 
marketingkoordinator hos PALOMAT
Hør hvordan PALOMAT – verdens førende 
producent af pallemagasiner, deler data 
i hele virksomheden og bruger data til at 
reagere på markedets efterspørgsel og 
kundernes handlingsmønstre.

Kort pause

Pitch fra fire studerende 
/dimittender fra UCN
Hver især fortæller de om deres 
evner inden for digitalisering og præciserer, 
hvordan de kan hjælpe jer med at blive 
mere digitale.

Digital ledelseskultur
Udviklingsprojekt for virksomheder 
v/Projektleder Simon Brøndum Jensen, 
UCN act2learn.

Fra Bybo til Thybo
v/Projektleder Pia Lykke Møller Madsen. 
Thy Erhvervsforum

Nu kan du tale med din kommende 
praktikant/medarbejder og nyde en let 
anretning.

15.00 – 15.20                               

15.20 – 15.30                               

15.30 – 16.15                             

                          

16.15 – 16.45      

16.45 – 17.00                               

17.00 – 17.30                             

17.30 -17.45

17.45 – 18.00                                

18.00 - 19.00                               

https://thyef.nemtilmeld.dk/20/

