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Kom til DILFs lagerkonference 2020 og hør aktuelle og spændende indlæg fra udvalgte
virksomheder, der målrettet arbejder med at optimere og fremtidssikre deres lagerløsninger.
Programmet tager fat i nye tendenser og udfordringer samt udvikling og
optimering inden for lager og logistik – med fokus på vidensdeling
mellem virksomheder og deltagere.
TALER
Vi er glade for at introducere Roberth Karlsson
Nordic Logistics Manager K.W. Bruun Logistik Sverige

Roberth Karlsson har 20 års erfaring med
lederskab og logistisk udvikling. Han har projekterfaring vedrørende lagerautomation, WMSimplementeringer og udvikling af WMS.

•

Warehouse efficiency is dependent how you put
in and pick out. In other words, collaborate in
the supply chain

Læs hans blog her: www.roblogistic.com
Roberth Karlsson startede sin karriere hos KW
Bruun Logistik A/S som Site Manager, lagerchef
og nu som Nordisk Logistik Manager, hvor han
er ansvarlig for lagerlogistik og distribution i
Sverige og Danmark. Dette inkluderer logistisk
udvikling.
Roberth Karlsson har opnået stor erfaring med:
• Reducerede arbejdsomkostninger i forhold
til omsætning
• Reducerede omkostninger pr. ordrelinje
• Øgede ordrelinjer pr. time
• Reduktion af antallet af leverings- og plukfejl
• Reduceret sygefravær
Roberth Karlsson har over 5500 følgere på LinkedIn
og poster løbende spændende artikler inden for
bl.a. Warehouse Management og Warehouse
Production. Herunder:
• Customers’ demands, a challenge for warehouse
production
• The challenges of e-commerce and
omni-channel in warehouse production

Indlæg på dagen
Når kundens forventninger bevæger sig fra BTB til
BTC, bliver WMS et afgørende værktøj til at øge
effektivitet og kvalitet:
K.W. Bruun Logistik distribuerer reservedele og
tilbehørsprodukter til de nordiske bilforhandlere
af mærkerne Peugeot, Citroen og Opel. Kunderne
forventer i højere grad at kunne afgive mindre
ordrer, sent på dagen, til levering hos forhandleren
næste dag – på samme måde som vi ser det på
dagligvaremarkedet.
Det stiller i højere grad krav til håndtering af
vareindleveringer, prioriterede leverancer, plukoptimering, reducering af fejlpluk etc.
Roberth Karlsson vil give os indsigt i, hvilke
overvejelser, løsninger og erfaringer K. W. Bruun
Logistik har gjort for at øge effektivitet og kvalitet.

