GRUNNLEGGENDE
LEAN KURS

LEAN SKAPER BÆREKRAFT OG VEKST

For å nå globale mål må vi først bli bedre på samarbeid lokalt i våre
bedrifter og våre samfunn. Lean er anerkjent som den beste
tilnærmingen til økt verdiskapning gjennom samarbeid. Enten du er
nybegynner eller viderekommende kan Lean som læringssystem
hjelpe til at du lokalt i din bedrift når ambisiøse mål.
Lean Gult Belte kurset tar utgangspunkt i helt konkrete utfordringer
som er kjent for den enkelte kursdeltager. Vi lærer bort Lean
prinsipper, enkle Lean verktøy og Lean metoder.

MÅL
Forstå samspillet mellom Lean som lærende system, kvalitet, systematisk
forbedringsarbeid og verdiskapning i egen virksomhet
Lean er en anerkjent metode for bærekraftig utvikling og
systematiske forbedringer. Dette er et grunnleggende Lean kurs der du vil få
kunnskap om hvorfor systematisk forbedringsarbeid gir økt kvalitet, økt
produktivitet og frigjør ressurser.

DU LÆRER OM
Hva Lean er og ikke er

Å identifisere tidstyver i

Lean som læringssystem

arbeidshverdagen

Kundeverdi og kvalitet

Hvordan du kan komme i gang

Hva som er verdiskapning i egen

med forbedringsarbeidet

virksomhet

Kurset var helt fantastisk. Dette er definitivt noe vi vil innføre i vårt firma.
Kursholderen var suveren og forklarte på en god og forståelig måte.
2 dager etter kurset har vi allerede fått opp gråpapir på veggene,
og er i ferd med å rydde kontoret.
Frank Harestad, daglig leder i Harestad Bygg

MÅLGRUPPE
For ledere, mellomledere,
koordinatorer og annet
nøkkelpersonell på alle nivåer i
organisasjonen som ønsker
å skape en bedre
arbeidshverdag.
For alle nyansatte i
organisasjonen
som trenger grunnopplæring
i Lean.

PRISEN INKLUDERER
Alt kursmateriell, levert digitalt
Lunsj 2 kursdager
Kursbevis
Gult belte sertifisering

KONTAKT OG PRAKTISK INFORMASJON
Flowit AS

Pris: kr. 7 900,- ekskl. mva.

www.flowit.no

Kan tilpasses til et bedriftsinternt kurs

flowit@flowit.no
Basert på tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere, vil både læring og
forståelse av kurset øke hvis to eller flere deltakere fra samme organisasjon har
anledning til å delta på samme kurs.

TOM IVAR OMDAHL
Er genuint opptatt av at alle studenter skal
sitte igjen med inspirasjon og motivasjon til
eget forbedringsarbeid.
Eierskap skaper resulater

HANS MONSEN
Alle medarbeidere har rett på godt arbeidsmiljø,
tilpassing og utfordringer.
Lean er metoden som kommuniserer og ser
mennesket
En god dag på jobb - hver dag

