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Nästa möte
Nästa möte med CeLIT är
höstavslutning, den
8 december kl 15.00 träffas vi
på Drottninggatan 7A i
Familjen Helsingborgs
näringslivskontor
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CeLIT
CeLIT , Centrum för Logistik
och IT, vill öka
konkurrenskraften genom
nätverkande. Föreningen har
medlemmar från både
näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Genom regelbundna
nätverksträffar vill man stärka
regionens gemensamma
attraktivitet och
konkurrenskraft samtidigt som
föreningens medlemmar
kommer varandra närmre.
Bli medlem du också! –
www.celit.nu
CeLIT, Campus Helsingborg
Box 882, 251 08 Helsingborg
info@celit.nu
Tel. 0702-07 43 44

Frukostmöte hos PostNord
Trots en regnig måndagsmorgon i november var vi ovanligt många
personer som träffades hos PostNord. Där fick vi lyssna på Håkan
Lindberg, regionsansvarig på PostNord i södra Sverige.
PostNord är, kanske som bekant, en sammanslagning av svenska
posten och danska posten. Håkan berättade om PostNords arbete
med fokus på tredjepartslogistik, vilket är ett eget dotterbolag
inom PostNord. Där är de en av de ledande operatörerna inom
området och har den näst högsta omsättningen i Sverige inom
tredjepartslogistik. De erbjuder helhetslösningar vilket dock inte är
ett krav för att bli kund till dem. Med tanke på att de är
transportberoende är många av deras konkurrenter också nära
vänner för att kunna erbjuda det som är bäst för deras kunder.
Håkan berättade om företagets framgångsfaktorer där de lägger
en stor vikt vid IT-system. Han menar på att det företag som har
bäst IT-system är de som är mest framgångsrika. Företaget lägger
även fokus på kvalitet och konkurrenskraftiga ledtider och flexibla
lösningar. PostNord har kunder inom många olika branscher, några
exempel på kunder är Footway, Cloetta, Nespresso, Royal Kanin,
Beijer bygg och SF.
Som avslutning på frukostmötet gick vi en runda i PostNords
terminaler för att få se mer av det konkreta arbetet.
Stort tack till Håkan Lindberg och PostNord för ett trevligt möte!
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