ProcesPrisen 2018
Sådan indstiller en kandidat til Procesprisen
I skal som minimum sende de informationer ind, som vi spørger til nedenfor. I kan også vælge at udfylde
ansøgningsskemaet – skemaet er tænkt som en hjælp, så brug det som vejledende.
I skal være indstillede på at være værter ved formidlingsmøder i efteråret, hvor vi vil formidle historien om
den gode Proces i indstillingen. Dette planlægges nærmere når de nominerede til prisen er fundet.
Det vigtigste er, at I får beskrevet hvilke processer i har, eller bruger, og med hvilken virkning i forhold til
medarbejdere og/eller samarbejdspartnere og selve byggeriet. Så kontakter vi jer evt. for uddybende
information.
I kan altid rettes henvendelse til Lean Constructions sekretariat på lcdk@leansconstruction.dk eller telefon
33 47 66 76. Vi vejleder gerne i forbindelse med jeres ansøgning ud fra nedenstående form/skema.

Når I har afleveret indstillingen
Når I har skrevet en indstilling og sendt det til Lean Construction- DK, bekræfter vi at have modtaget
indstillingen.
Hvis I går videre, vil I blive kontakt med henblik på at repræsentanter fra bedømmelsesudvalget kommer på
besøg på byggepladsen, eller hos den/en af de indstillede parter. Voteringen foregår april 2018.
Besøg hos kandidater sker i maj -juni 2018.
De projekter der bliver nomineret til prisen og øvrige kandidater får besked i juni og her aftales
formidlingsmøder med nominerede projekter.

Prisfest
Mere info om prisfesten kommer senere.

Indstilling til ProcesPrisen 2018
I skal som minimum sende følgende informationer ind:

Ansøger Kontaktoplysninger til ansøger/ansøgere (navn, titel, rolle i projektet, adresse, postnummer, by,
mobil/telefon, E-mail)

Projekt/procesbeskrivelse
HVEM: Skriv, hvilket projekt, en virksomhed, partnerskab eller andet der indstilles til procesprisen.
HVOR: Hvis der er tale om et konkret byggeri skriver I her hvor byggeriet ligger og hvad er det for et
byggeri, alternativt hvor processerne har været anvendt.
HVAD: Hvis der er en projekttitel skrives den her, ellers beskriv processen i ganske få ord.
HVORFOR, HVORDAN OG EFFEKT: Forsøg så kort, klart og præcist at beskrive hvad I har gjort/gør, og med
hvilke effekter og resultater. I er velkommen til at vedhæfte en mere udførlig beskrivelse og evt. bilag.
I kan benytte jer af, eller blot lade jer inspirere af dette skema:
Om jeres proces
Procesredskaber og ’mindset’? Omfang og art af Lean Construction/Trimmet Byggeri/andre
processtyringsparadigmer/metoder/modeller/aktiviteter
Hvad bidrager jeres processtyring til at udvikle? (fx Digitalisering, arbejdsmiljø, organisering, innovation,
kommunikation, samarbejde)
Hvem har/haft gavn af jeres proces?
Hvem er/har været involveret i processen?
Nytænkning vedrørende proces og/ eller styring af byggeprocessen fra ide til slut
Samarbejde, nytteværdi
Hvilke resultater har I opnået i forhold til byggeriets parter, medarbejderne?
Hvad har processen betydet for jeres kerneforretning?
Har I allerede planer/overvejelser om, hvordan jeres erfaring kan overføres til andre bygherrer, rådgivere
og udførende?
Har resultaterne ført til at I, eller samarbejdspartnere, har sat nye mål for hvordan I fremover vil arbejde
med processer i byggeriet?
Skriv kort i hvilket omfang I opfylder det helt overordnede kriterie for procesprisen
Særlig god og professionel processtyring i hele eller dele af alle byggeriets faser, der kan inspirere andre
til efterfølgelse

