Certificeret Lean Manager
En anerkendt uddannelse, hvor du uddannes til at kunne gennemføre et
Lean projekt med markante, målbare forbedringer.
Danmarks bedste Lean grund-uddannelse, ganske enkelt!

Hvad er Certificeret Lean Manager ?
En Lean grunduddannelse med et anerkendt certifikat fra Lean Akademiet. Du arbejder med dit eget projekt, som giver din organisation markante forbedringer. Der er
mulighed for at tage eksamen til diplomniveau og få ECTS-point.

Udbytte
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Drejebog til succesfuld gennemførelse af Lean projekter
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Kompetenceløft inden for Lean tankegangen

3

Konkrete forbedringer og målbare resultater
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Viden om ledelsesmæssige udfordringer i forandringsprojekter
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Sparring med øvrige deltagere og instruktører

6

Certifikat fra Lean Akademiet, et internationalt anerkendt akademi

Idéen med uddannelsen

2

Kompetencer
forøges

Du får forståelse for Lean principperne, filosofien og for anvendelsen af relevante Lean værktøjer. Du får viden om, hvordan du
i samarbejde med medarbejderne kan implementere forbedringer.

Forbedringer
gennemføres

Uddannelsen er opbygget omkring gennemførelsen af et valgt
forbedringsprojekt. Vi støtter og vejleder projektdeltagerne i realiseringen af projektmålene, så vi sikrer en succesoplevelse.

Fortsat udvikling
sikres

Du får værktøjer til at følge projekterne - også efter uddannelsen er
afsluttet - for at sikre, at Lean kulturen kan etableres og forankres i
organisationen.

© 2013 Lean Akademiet - Danmark

Hvem kan deltage ?
Uddannelsen er modulopbygget og starter med en 2-dages introduktion til Lean. Der
kræves således ikke noget forudgående kendskab til Lean. Uddannelsen er målrettet
medarbejdere/ledere med erhvervserfaring.

Indhold
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

2 dage:

2 dage:

2 dage:

1 dag:

Introduktion til
Lean principperne
og spild.

Målstyring, Lean
projektledelse og
kommunikation.

Lean fastholdelse
og løbende forbedringer.

Gennemgang af
værktøjskassen
med særligt fokus
på de værktøjer,
der er relevante for
netop jer.

Kortlægning af
værdistrømme
med efterfølgende behandling af
forbedringstiltag.

Vi arbejder med
Forandringsledelse
og har fokus på
Lean lederens
fremtidige rolle.

Gennemgang af
Lean projekter og
opfølgning på de
resultater, i har
opnået.
Definering af næste
step og klargøring
til eksamen.

Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed. Formålet
med eksamen er at få konstateret i hvilken grad medarbejderne har forstået Lean filosofiens muligheder og perspektiver. Der lægges vægt på, at den studerende formår
at overføre teori til praksis.

Pris
Prisen for uddannelsen udgør 26.800 kr. ekskl. moms og inkluderer fuld forplejning,
kursusmateriale og bogen ”Dette er Lean”, uddannelses- og eksamensgebyr samt løbende vejledning under uddannelsen.
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Undervisere
Ann Møller Svendsen
Ann har en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør og har arbejdet i næsten 10 år med Lean
i Automobilindustrien. Ann har desuden en solid teoretisk
ballast inden for strategi og ledelse og har siden 1999 implementeret Lean og proceseffektiviseringer i både offentlige og
private virksomheder, såvel produktion som administration.

Egon Kjær Jensen
Egon er uddannet ingeniør og er HD i organisation. Han har
arbejdet som planlægningschef, produktionschef, fabrikschef
og adm. direktør i virksomheder i Danmark, Canada og USA.
Egon har erfaring med beskrivelse og implementering af nye
strategier, gennemførelse af audit og Lean baserede procesoptimeringer samt lederudvikling i en lang række virksomheder.

Morten Friis Jacobsen
Morten er ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, og
har bl.a. sin Lean uddannelse fra University of Michigan.
Morten er Lean Master og er specialist i implementerng af
Lean i produktion. Hans faglige bredde giver mulighed for at
angribe problemer fra mange vinkler og derigennem finde
løsninger der holder i praksis.

Lean Akademiet ApS
Gl. Kongevej 1, 2. sal
1610 København V
t : +45 7027 7909
w: www.leanakademiet.dk
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