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Digital Supply Chain træder ind i en ny æra
Hvad begyndte som Industry 4.0 for 9 år siden har udviklet sig til
Digital Supply Chain, der nu spænder over den samlede værdikæde
’fra jord til bord’, ’fra design til genbrug’ og ’fra ide til disruption’
– drevet af data og forskellige teknologier.
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Henrik er uddannet M.Sc. Mechanical Engeneering fra DTU og HD i organisationsledelse
og har indgående erfaring som supply chain-konsulent fra PwC, IBM, Deloitte, TCS, BCG
og nu i Syncronic. Henrik er desuden universitetscensor, næstformand i IDA Operations
Management og stifter af Supply Chain Leaders Forum.
Med speciale i supply chain management og IT har Henrik indgående kendskab til digitalisering af supply chain herunder arbejdet med RFID og EPC mhp. at digitalisere specielt
FMCG-industrien.
Derudover har Henrik stor erfaring med at implementere S&OP, APS og ERP på tværs af
markeder og fabrikker - transformationer, som omhandler forandringsledelse, topledelsen
og ejere, udvikling af rette IT-værktøjer og meget mere.
På konferencen løfter Henrik sløret for, hvordan det står til med digitaliseringen af den
danske supply chain - resultatet af besvarelserne fra mere end 200 virksomheder.

Hvor finder jeg inspiration til mit arbejdsliv?
”Man dør to gange i livet: Første gang er, når man holder op med at lære. Anden gang er en
ren formalitet”, sagde en græsk filosof engang. Den sætning udtrykker meget godt, hvad der
driver mig i både job og privat – jeg elsker at lære nyt. At løse komplekse kundeproblemer ud
fra en helheldsbetragtning kombineret med censoropgaven og faglige involveringer giver en fed
energi og inspiration, som jeg tager med ind i jobbet. Men også privat via sjove og udfordrende
aktiviteter med venner og familie tanker jeg op med tonsvis af ny energi.

