Blaaholm
Et godt samarbejde – et professionelt resultat

Opgaven
Søren Messmann Stevedore manager
udtaler:

Fakta Boks

”Blue Water Shipping A/S skulle løse en opgave, hvor meget store emner skulle ombord på
et skib. De daværende midler var ikke tilstrækkelige. Noget nyt skulle udvikles.
Det var afklaret at emnerne skulle rulles med
en truck/tugmaster i den ene ende. I den anden ende skulle der være en vogn, hvorpå emnerne kan fastgøres.
Blue Water Shipping have en række ideer til
løsningen. Med det som udgangspunkt gik de
til Blaaholm A/S, der blev valgt på baggrund af
udtalelser fra andre og pålidelighed.”

Processen
Det var en stor opgave, men også en meget
spændende opgaver, hvor vores arbejdsmodel
(link til arbejdsmodel) igen viste sin berettigelse. Efter den første fælles brain storm, kom
Blaaholm med første design forslag. Efter tre
inspirerende runder, hvor begge parter bidrog
med forskellige ideer, blev den endelige løsning
fundet.

Stevedore manager Søren Messman
Blue Water Shipping A/S

Blue Water shipping tilbyder transportløsninger med bil, bane sø eller
luft. De har kontorer i hele verden
samt et solidt netværk af agenter
samarbejdspartnere. 2010 havde
Blue Water Shipping ca. 850 ansatte
og en omsætning på kr. 3 mia.

Under produktion af løsningen blev dialogen
fastholdt - bl.a. med flere besøg på værkstedet.

Løsningen
Efter ca. 700 timer kunne vi aflevere den endelige løsning. En smart selvkørende vogn med
adapter til fastholdelse af emnet. Da Blue Waters Shippings kunde ønsker løsningen hemmeligholdt, beskrives løsningen ikke yderligt og der
vises heller ikke billeder af løsningen. Måske
kommer det senere, da kunden har patenteret
løsningen.

Samarbejdet
Søren Messmann udtaler om løsningen og
samarbejdet: ”Top kvalitet – et samarbejde som
Blue Water gerne ser fortsætte. Alle aftaler er
blevet overholdt. Blaaholm får helt klart vores
anbefalinger pga. deres professionelle tilgang
til opgaverne.”
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