Certificeret Lean Specialist
Lean Specialist uddannelsen er en overbygning til vores Lean Manager uddannelse og
giver dig Sort Bælte / Niveau 3 i Lean. Det er en Lean uddannelse for dig, der har erfaring
med Lean – men trænger til at få ny inspiration.

Hvad er Certificeret Lean Specialist?
En Specialist er en Lean overbygning på vores Lean Manager uddannelse med et anerkendt certifikat fra Lean Akademiet. Hvis du skal lede en Lean transformation, er Specialist uddannelsen noget for dig. En overbygning for dem, der vil mere.

Udbytte
1

Forståelse for Lean arbejdets strategiske afsæt

2

Metode til gennemførelse af målnedbrydning

3

Indgående kendskab til håndtering af komplekse problemer/afvigelser

4

Viden om kulturskabelse gennem løbende forbedringer

5

Nye værktøjer til fastholdelse af en aftalt performance

6

Indsigt i ledelsesadfærd og værktøjer til at skabe god Lean ledelse

Idéen med uddannelsen
Kompetencer
forøges

Du får et kompetenceløft, som er med til at sikre en succesfuld Lean
udrulning i virksomheden.

Nyeste værktøForbedringer
gennemføres
jer
og metoder

Du bliver introduceret til nye metoder og værktøjer, som er nødvendige
at mestre, når en Lean pilot skal udrulles bredt og kulturskabelsen skal
intensiveres.

Succes med
Fortsat
udvikling
Lean
Ledelse
sikres

Der sættes større fokus på ledelsesrollen, og du trænes i at skabe god Lean
adfærd gennem coaching og et stærkt ledelseskodeks.
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Hvem kan deltage?
Specialist uddannelsen er en overbygning på vores Lean Manager uddannelse. Uddannelsen er modulopbygget og består af relevante Lean metoder, til at komme videre med
Lean arbejdet. Specialist uddannelsen er for dig, der har erfaring med Lean, men som
trænger til ny inspiration.

Indhold
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

2 dage:

1 dag:

2 dage:

1 dag:

2 dage:

Lean Strategi og
Policy Deployment

Praktisk
problemløsning

Lean kultur med
Toyota Kata

TWI – Training
within Industry

Lean Ledelse og
Kultur

Nedbrydning af
virksomhedens
overordnede vision
og strategi til mål
og konkrete aktiviteter.

Håndtering af
problemer eller
afvigelser i hverdagen, hvor løsningen ikke ligger lige
til højrebenet.

En videnskabelig, systematisk
metode til at
transformere Lean
projekter til en
Lean kultur.

TWI er en metode
til at fastholde
standarder, træne
medarbejdere og
skabe løbende
forbedringer.

Hvordan skaber
vi en kultur, hvor
alle medarbejdere
løfter i flok med individuelt ejerskab
for udviklingen?

Eksamen
Denne Lean uddannelse afsluttes med en skriftlig eksamen. Du skal ikke møde op på eksamensdagen, men bare have adgang til en PC. Består du eksamen, bliver du Certificeret
Lean Specialist Black Belt. Du kan naturligvis få merit, såfremt du tidligere har taget vores
en-/2-dages kursus-moduler. Lean Specialist Black Belt certificeres efter ISO 18404.

Pris
Prisen for dette kursus inkl. eksamen er 29.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling og kursusmateriale.
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Undervisere

Ann Møller Svendsen
Ann har en baggrund som økonomichef, fabrikschef og administrerende direktør
før hun stiftede Lean Akademiet tilbage i 2006. Hun har 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. Ann beskæftiger sig i dag primært med uddannelse og undervisning og har blandt andet udviklet Lean Akademiets anerkendte Lean Manager
uddannelse

Morten Friis Jacobsen
Morten har en baggrund som ingeniør inden han blev partner i Lean Akademiet.
Han er Lean Akademiets Toyota Kata ekspert og har bl.a. været konsulent på
Danmarks første Toyota Kata opgave og har siden været ansvarlig for Toyota Kata
transformationer i nogle af Danmarks største virksomheder. Morten er specialist
i implementering af Lean i produktion og arbejder primært med Toyota Kata og
Lean Kultur skabelse.

Kurt Hansen
Kurt har en bachelor i læreprocesser, er uddannet Lean Master, certificeret
konsulent og manden bag firmaet Øst Lean. Kurt fungerer både som konsulent,
underviser, mentor og coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere end
20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet
med blandt andet Lean-implementering, TWI, ledelse, organisationsudvikling og
teambuilding.

Allan B. Rix
Allan har mere end 15 års erfaring som leder i større produktionsvirksomheder,
hvor han blandt andet har stået i spidsen for den totale implementering af Lean.
Allans mange års erfaring med ledelse kombineret med et Lean Master Blackbelt sikrer en solid forståelse for de udfordringer, organisationer oplever ved at
implementere og forankre Lean.
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Lean Akademiet tilbyder uddannelse og konsulenthjælp til at skabe varige resultatforbedringer i
din organisation.
Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå din organisations potentiale
for varige forbedringer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lean Akademiet

+45 7027 7909
info@leanakademiet.dk
www.leanakademiet.dk
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