medlemsmøde

danish marine &
offshore group
medlemsmøde

SKAB øGET VæKST OG INDTJENING I
OFFSHOREBRANCHEN - bliv medlem i dag
Danish Marine & Offshore Group (DMOG) er etableret af danske
producenter og servicevirksomheder med det formål at skabe et strategisk
samarbejde med fokus på eksport og et målrettet og effektivt samarbejde
med offshoreindustrien.
Vi søger hele tiden nye medlemmer, så foreningens kompetencer styrkes
over for offshoreindustrien - så meld dig ind allerede i dag!
Medlemmerne i “Danish Marine & Offshore Group” er at finde blandt
Danmarks mest innovative udbydere af produkter, procesudstyr og
serviceydelser til offshorebranchen, og det er foreningens mål at skabe en
platform for samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af brancheskel,
som matcher de nye kundekrav.

- network for international business

program for Medlemsmøde

Tema: Vi tager pulsen på offshoreindustrien
		
og ser på fremtidens muligheder
		
Tirsdag den 16. december 2014 kl. 11.00 - 17.00
Semco Maritime
Staget 1
6700 Esbjerg
DANISH SUPPLIERS

TO THE UPSTREAM Oil, gas &
wind power INDUSTRY

Danish Marine & Offshore Group

Nørremarksvej 27
9270 Klarup
Danmark
Tlf: (+45) 9831 7711
Fax: (+45) 9831 7755
E-mail: dmog@offshore-denmark.dk
Website: www.offshore-denmark.com

Danish Suppliers to the upstream oil, gas, marine & wind power industry

Deltagelse
Tilmelding:
Send en mail til dmog@offshore-denmark.dk med firmanavn
samt navn og mail på deltagere senest mandag den 8. dec. 2014.
Kun 30 pladser - hurtig tilmelding tilrådes!

DMOG årsSPONSORer 2014

medlemsmøde

PROGRAM

www.scanel.dk

www.tofko.dk

www.sverdrupsteel.com

Pris pr. person:
For DMOG-medlemmer:
Kr. 900 inkl. moms
For ikke-medlemmer:		
Kr. 1.800 inkl. moms
Venligst indsæt beløb på konto hos Danske Bank i Aalborg,
reg.nr. 3201, konto nr. 3201486688 (mærk overførslen: ”Medlemsmøde
Esbjerg”) eller fremsend på check til Danish Marine & Offshore Group.

- network for international business

talere
- network for international business

DAGENS program
Kl. 11.00-11.20	Registrering og formiddagskaffe
Kl. 11.20-11.30
			

Velkomst og kort præsentation af dagens program samt praktiske informationer
v/ Mogens Tofte Koch, Danish Marine & Offshore Group

Kl. 11.30-12.15
			
			

Semco Maritime
Rundvisning hos Semco Maritime v/ Hans Peter Jørgensen, Senior Vice President, Rig Projects,
Semco Maritime.

Kl. 12.15-13.15	Frokost og networking
			
Kl. 13.15-14.00	Semco Maritime
			
Præsentation af Semco Maritime. Pulsen på offshoreindustrien set fra et main contractor-perspektiv samt et
			
fremtidssyn på branchen, og hvilke krav det stiller til leverandører.
			
Oplæg v/ Steen Brødbæk, CEO, Semco Maritime
Kl. 14.00-14.45
			
			
			

Ramboll Oil & Gas
Præsentation af Ramboll Oil & Gas, samt orintering om samarbejdet mellem Ramboll, Semco Maritime
og HESS Denmark. Endvidere trends i udviklingen af olie- og gassektoren set fra et dansk perspektiv.
Oplæg v/ Jens Rebsdorf-Gregersen, Regional Director Esbjerg, Ramboll Oil & Gas

Kl. 14.45-15.15
			
		
Kl. 15.15-16.00
			
			
			

Eftermiddagskaffe og kort præsentation af deltagere
Mens vi drikker kaffe, får alle deltagere mulighed for en kort præsentation på ca. 30 sekunder.

Kl. 16.00-16.45
			
			

Semco Maritime
Præsentation af Semco Maritimes rig division, samt Semco Maritimes syn på fremtiden 			
inden for rigmodifikation.
Oplæg v/ Hans Peter Jørgensen, Senior Vice President, Rig Projects, Semco Maritime

Kl. 16.45-17.00

Kaffe, afslutning og networking.

Maersk Oil
Præsentation af Maersk Oil samt aktiviteter i 2015-2016. Herunder hvilke krav, Maersk Oil stiller
til sine underleverandører.
Oplæg v/ Jens Peter Riber, Head of Technical Department, Maersk Oil

Steen Brødbæk
President og CEO

Hans Peter Jørgensen
Senior Vice President, Rig Projects divisionen

www.semcomaritime.com

www.semcomaritime.com

Steen Brødbæk blev i 2009 udnævnt til President og CEO for Semco
Maritime, der har hovedkontor i Esbjerg. Fra 1987-2002 arbejdede
han i ABB A/S, hvor han sluttede som Group Vice President. I 2002
blev han adm. direktør for Invensys APV A/S, og fortsatte hos Arvid
Nilsson A/S, hvor han stod i spidsen for en turnaround, der vendte
forretningen til en velindtjenende virksomhed. Steen beklæder en
række eksterne bestyrelsesposter, blandt andet som medlem af DI
Energis bestyrelse.

Hans Peter Jørgensen er uddannet maskinmester og startede sin
karriere i Semco Maritime i 1984, hvor han blev ansat som instrumenttekniker. Hans Peter har igennem årene i Semco Maritime haft
forskellige stillinger og har siden 2011 været Senior Vice President.
Hans Peter har igennem tiden været projektleder på adskillige
projekter og er nu leder af virksomhedens Rig Projects division, der
beskæftiger ca. 70 medarbejdere.

Semco Maritime

www.maerskoil.com

www.ramboll.com

Semco Maritime

Semco Maritime er en international ingeniør og entreprenørvirksomhed
dedikeret til projekter inden for energisektoren. I mere end 30 år har Semco
sørget for design, fabrikation, service og vedligehold af vores kunders aktiver
og gennemført projektledelse igennem alle faser af energiprojekter. Semco
Maritime har 2000 medarbejdere og afdelinger i flere lande.

Semco Maritime er en international ingeniør og entreprenørvirksomhed
dedikeret til projekter inden for energisektoren. I mere end 30 år har Semco sørget for design, fabrikation, service og vedligehold af vores kunders
aktiver og gennemført projektledelse igennem alle faser af energiprojekter.
Semco Maritime har 2000 medarbejdere og afdelinger i flere lande.

Jens Peter Riber
Head of Technical Department

Jens Rebsdorf-gregersen
Regional Director Esbjerg

www.maerskoil.com

www.ramboll.com

Jens Peter Riber er chef for teknisk afdeling hos Maersk Oil, hvor han
har været ansat siden 1984. Jens Peter har beskæftiget sig med olie- og
gasindustrien i mange år og har undervejs været engageret i projekter
i Japan,Thailand og Singapore. Jens Peter er uddannet civilingeniør fra
Technical University of Denmark.

Jens Rebsdorf-Gregersen er regionsdirektør for Ramboll Olie og
Gas´ kontorer i Esbjerg og Aberdeen. Jens har arbejdet i olie- og
gasindustrien i mere end 30 år, heraf 10 år i udlandet. Jens har
en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør fra AU ( M.Sc.) og
arbejdede de første år af karrieren med strukturelle analyser inden
hovedvægten blev lagt på ledelse.

Ramboll Oil & Gas

Maersk Oil

Maersk Oil & Gas er ejet af A.P. Møller - Mærsk A/S, og er en del af A.P.
Moller - Maersk Group. Maersk Oil blev etableret i 1962, da A.P. Møller
fik tilladelse til at udvinde og producere olie og gas i Danmark. I 2003 blev
perioden forlænget fra 2012 til 2042.
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Ramboll - med 11.000 ansatte - er en førende ingeniør- og rådgivervirksomhed, der leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for: byggeri,
transport, energi, miljø, olie og gas og management consulting. Ramboll Olie
& Gas indgår i Ramboll Gruppen, og er en velrenommeret og uafhængig
rådgiver med mere end 35 års erfaring i olie- og gasbranchen. Ramboll
Olie og Gas beskæftiger tæt på 1.000 olie- og gasspecialister, og har
kontorer i Danmark, Norge, Storbritannien, Rusland, Qatar, Abu Dhabi
(U.A.E.), Indien og USA.

Der tages forbehold for ændringer.

Danish Suppliers to the upstream oil, gas, marine & wind power industry

