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   Nyhedsbrev nr. 2 

 

DIGITALE OMSTILLINGSLEDERE 

Hjælper virksomheder inden for møbelværdikæden med at implementere deres digitale 
omstillingsstrategi 

___________________________________________________________________________ 

 

DITRAMA er et internationalt projekt, der har til formål at skabe et innovativt MOOC-forløb (Massive 

Open Online Course), som kan uddanne ledere (Digitale Omstillingsledere) til at lede og implementere 

den digitale transformation i møbelvirksomheder i hele værdikæden (3 år, 01/01/2019 – 31/12/2021). 

DITRAMA har foretaget en grundig analyse af den ekspertise, som markedet har brug for til at planlægge, 

udforme og lede implementeringen af en systematisk digital strategi. Eksperter fra erhvervslivet, 

forskningsmiljøer, videregående uddannelser, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger er blevet 

konsulteret. 

 

Pensummet til uddannelsen som Digital Omstillingsleder omfatter den viden og de kompetencer og 

færdigheder, som den faglige profil skal besidde. Desuden omfatter det information og beskrivelser af 

læringsmål og læringsmoduler i relation til indikatorer i overensstemmelse med de europæiske 

standarder for mobilitet for studerende og medarbejdere (EQVET / EQF / EQAVET).  

Der er udpeget syv områder med grundlæggende ekspertise (færdigheder): 

 Tekniske færdigheder (digitalisering)  

 Innovation 

 Kommunikation  

 Ledelse, lederskab og iværksætteri  

 Følelsesmæssig intelligens 

 Færdigheder i relation til kvalitet, risiko og sikkerhed  

 Etik.  

 

På baggrund af disse 7 områder med tekniske og ikke-tekniske færdigheder, som den nye faglige profil 

skal besidde, er der i projektet udarbejdet et integreret pensum bestående af 10 læringsmoduler, hvoraf 

4 er målrettet de 11 tekniske færdigheder, som fagprofilen skal besidde, og 6 moduler er målrettet de 

ikke-tekniske færdigheder samt de miljømæssige og sociale konsekvenser af teknologiske omstillinger.   

Pensummet for de tekniske færdigheder starter med et læringsmodul, der har fokus på de "disruptive" 

teknologier i møbelindustrien (Internet of Things, Industrial Internet of Things (IIoT), Cloud Computing i 

Industri 4.0), og fortsætter med et modul om produktionsteknologier (horisontale og vertikale 

styringssystemer, software til parametrisk design, 3D-printning, robotteknologi). Derefter dykkes der ned 
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i temaer om virtualisering (simulering, virtuelle prototyper, digitale tvillinger, og augmented/virtual 

reality) samt sikkerhed og databeskyttelse. 

Den Digitale Omstillingsleder er ikke en ledelsesspecialist men en lederfigur, der refererer til 

virksomhedens ledelse, og som kan sørge for, at teknologi og digital omstilling understøtter 

virksomhedens overordnede forretningsudviklingsstrategier. Derfor består pensummet også af 6 

læringsmoduler med temaer, der komplementerer de teknologiske temaer, og som er målrettet 

forskellige ledelsesmæssige færdigheder. 

Pensummet svarer til niveau 5 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF) og består af 100 multimedie 

video-bidder, opdelt på emner.  

 
 Aktiviteter i projektet 

 
Det seneste onlinemøde i DITRAMA-projektet blev afholdt den 17. september 2020.  På mødet talte 

partnerne om projektets fremdrift, samt opgaver og nye idéer til videreudvikling af projektet med henblik 

på at opnå bæredygtige resultater på møbelområdet. 

Mødet fokuserede på to aspekter, som har 

afgørende betydning for projektet: 1) 

færdiggørelse af uddannelsesmaterialet og 

onlineplatformen og 2) planlægning af den 

forventede opstart af pilotkurset i april 2021. Indtil 

videre forløber projektet i henhold til planen, alle 

partnere arbejder hårdt for at overholde de 

programlagte tidsfrister.  

 

Projektleder: 

CENFIM – Klynge (La Sénia– Spanien) 

Projektkonsortium: 

Aarhus Universitet (Aarhus - Danmark) 

Woodwize (Bruxelles – Belgien) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la 

Madeira de la Region de Murcia (Murcia – 

Spanien) 

U.E.A.– European Furniture Manufacturers Federation med base i Prag (Tjekkiet) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spanien) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugal) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell'illuminazione, dell'arredamento (Milano – Italien) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warszawa – Polen) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Spanien) 

HOGENT – (Gent – Belgien) 

Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov – Rumænien)  

Læs mere på:  

http://ditrama.eu/        

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
http://ditrama.eu/

