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Timet og tilrettelagt: Om kunsten at vedligeholde Tom Svantesson Hent PDF Hvad gør man, når chefen

pludselig kræver mere effektivitet i værkstedsafdelingen, men det samtidig er udelukket at ansætte flere folk?
Det bliver maskinmesteren Kim Holst nødt til at finde brugbare svar på i bogen "Timet og tilrettelagt", som
på unik vis blander teorier om produktionsverdenen sammen med en god fortælling. I romanen følger man

den unge maskinmester Kim Holsts karriere i den danske produktionsvirksomhed HPE, som fra dag ét kræver,
at håndværkerne med Kim Holst i spidsen skal løse mange flere opgaver – men uden flere hænder. "Timet og

tilrettelagt" er et godt eksempel på, at faglitteratur sagtens kan pakkes flot og lettilgængeligt ind, når
budskabet serveres af en rendyrket ekspert på området. Samtidig er bogen et oplagt bud på gaven til den
selvstændige, erhvervsmanden og den teknisk interesserede, som ved, at der findes mennesker bag både

teknik og teori.
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