SPM’s MasterClass IV - 2018
SPM har i 2016/2017 med succes gennemført endnu en MasterClass i Pålidelighed af
elektromekaniske produkter. Deltagerne har været ingeniører i medlemsvirksomhederne på
vej ind i dette faglige område, eller med få års erfaring med det.
MasterClass er sammen med deltagelse i ERFA-gruppe 6 en af de mest effektive måder i
Danmark at uddanne sig som ingeniør med en profil, der vægter denne type pålidelighed højt.

MasterClass er en speciel pålidelighedsgruppe med en levetid på ca. et år, som SPM opretter.
Gruppen skal bestå af to yngre ingeniører med få års erfaring med pålidelighed fra hver af de
fire eller fem deltagende medlemsvirksomheder. Hvis der er designere eller udviklere med
interesse for pålidelighed, er de også meget velkomne. Med ca. to måneders mellemrum
besøger gruppen på skift de deltagende virksomheder, der hver optræder som vært på et endages møde.

På møderne præsenterer værtsfirmaerne detaljer i deres håndtering af pålidelighed, og går et
spadestik dybere end sædvanligt på et Erfa-gruppe møde.

Kravene til virksomheden:
•

To ingeniørers deltagelse i 4-5 en-dages møder på ca. et år og 1.000 kr. i
deltagergebyr til SPM for hver. Gebyret giver deltagerne samme rettigheder som
foreningens Erfa-gruppe medlemmer.

•

Værtskabet for et møde bl.a. omfattende minimum en senioringeniørs ansvar for
værtsrollen og den tilhørende indsats til planlægning, afvikling af de ca. fem timers
træning, samt koordinering og planlægning med de øvrige senioringeniører.

Udbyttet for virksomheden:
•

Træning af to ingeniører i pålidelighed.

Udbyttet for deltagerne:
•

Træning i pålidelighed og et godt udgangspunkt for en efterfølgende deltagelse i
SPM’s Erfa-gruppe 6.

•

Udbygget netværk indenfor pålidelighedsområdet.

•

Ved deltagelse i mindst 75% af arrangementerne udsteder SPM et certifikat for
deltagelsen.

Virksomheder, der ønsker at deltage, sender en mail til spm@force.dk med en ansøgning om
deltagelse.
Mailen skal indeholde en kort profil (5-10 linjer) for hver af de to deltagere og for
senioringeniøren. SPM’s bestyrelse står for udvælgelsen af deltagerne.
Deadline for ansøgning: 20. december 2017.
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