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Oppgave  

 

NB! Les denne teksten nøye. Du representerer nå et firma som skal kjøpe et leveranseprosjekt og 

skal stille krav til hvordan en leverandør gjennomfører prosjektet. 

 

 

Du arbeider som innkjøpsleder i et stort entreprenørfirma. Ditt selskap skal levere et stort anlegg for 

produksjon av kjemikalier til Grine Meierier som er en særdeles stor og viktig kunde for dere. Et av 

prosessavsnittene som skal leveres har ledelsen valgt å sette bort som et eget prosjekt og ønsker å 

kjøpe dette som et nøkkelferdig eller komplett ferdig montert, igangkjørt og installert anlegg. Dere 

har gjort studier i markedet som viser at dette er mulig og at det er flere leverandører.  

 

Etter å ha sendt ut spesifikasjoner og anbudsinnbydelse har dere fått svar fra tre leverandører. Alle 

tre virker tilsynelatende helt i orden, men det kan virke som om de ikke har tatt det alvorlig at de 

leverer en modul som skal passe inn i den totalleveransen ditt selskap har ansvaret for. Du 

bestemmer deg derfor for å kalle inn alle tre leverandørene og presentere ditt syn på hvor viktig 

prosjektledelse er i dette tilfellet. Leveransen skal monteres i en svært bestemt tidsperiode, det er 

begrenset tid til uttesting av anlegget og så videre. 

 

For å gjøre det enkelt for leverandørene lager du en presentasjon bestående av 8 power point ark der 

du spesifiserer hvilke krav ditt selskap stiller til prosjektledelse og kontroll i dette prosjektet. På 

grunn av konkurransesituasjonen skal det bare presenteres disse power pointene, det er ikke 

anledning til spørsmål. Du må derfor være meget nøyaktig når du stiller opp dine krav til 

leveranseprosjektet. 

 

Utform disse power pointene! 

 

Bruk et A4 ark for to liggende power point ark over hverandre, total 4 A4 ark. Vær nøye med layout 

og rekkefølger for å understreke hvilke krav du stiller og hvordan du vil at leverandørenes prosjekter 

skal styres og kontrolleres. 

 


