
TWI Basic
Et introduktionsforløb, der giver dig kendskab og forståelse for TWI, så du bliver i stand 

til at anvende udvalgte metoder i praksis.
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Udbytte

Idéen med kurset
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Skabe sammenhæng mellem kompetenceoversigt og arbejdsinstruktioner

Standardiseret opkvalificering af medarbejderne

Forøget kvalitet og eliminering af varians

Standardmetoder som måleparameter for nuværende performance

Effektiv oplæring og træning af din arbejdsstyrke

Kompetencer 

forøges

Teori omsættes 

til praksis

Erfarne instruk-

tører

Kurset udvikler kompetencer inden for TWI, herunder teorien samt 
anvendelsen af metodikken. Kurset giver forståelse for implementerin-
gen, som sikrer resultatskabelsen.

Kursets teori formidles i et forståeligt sprog, med en høj grad af ek-
sempler fra det virkelige liv. Teorien afprøves altid via praksisnære 
øvelser, hvor der trækkes paralleler til kursistens egen hverdag.

Undervisningen gennemføres udelukkende af instruktører, som har 
stor praktisk erfaring med metoden. Instruktørerne har således stået i 
kursistens sted, uanset branche eller organisatorisk modenhedsniveau. 

Hvad er TWI ?

Alle der arbejder med Lean ved, at standardiseret arbejde er rygraden i et succesfuldt 

Lean system. Alligevel oplever vi gang på gang, at virksomheder hopper direkte ind i 

forbedringsarbejdet, for herigennem at udvikle nye SOP’er, standarder eller arbejdsin-

struktioner. Problemet er, at bare fordi det er skrevet ned, bliver det ikke nødvendigvis 

til virkelighed.

TWI står for ’Training within Industry’. TWI er en gennemtestet metode til at opnå sta-

bile processer gennem effektiv træning og oplæring, Sagt med andre ord - en metode til 

både at fastholde standarder og skabe løbende forbedringer.

På dette TWI-kursus får du en forståelse for sammenhængen mellem TWI og Lean.  

Du bliver grundigt introduceret til jobinstruktion med fokus på jobnedbrydning, sam-

menhæng til standardiseret arbejde - og du bliver trænet i at træne andre.
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Kurset henvender sig til både service- og produktionsvirksomheder, som arbejder med 

standarder. Der er ingen forudsætninger for deltagelse, men det er en fordel med et 

grundlæggende kendskab til Lean.

Der er ingen forberedelse eller hjemmearbejde til dette kursus. Der er ingen eksamen 

eller bedømmelse, men du vil modtage et kursusbevis efter gennemførelsen. TWI er et 

modul i vores Lean Specialist uddannelse – du vil derfor få merit for modulet, hvis du 

gennemfører dette kursus i TWI og senere vælger at tage vores Lean Specialist uddan-

nelse.

Prisen for dette kursus er 3.900 kroner pr. deltager (ekskl. moms). Beløbet omfatter 

morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og -kage samt værktøjssamling og kur-

susmateriale.

Indhold

Hjemmearbejde & Eksamen

Pris

TWI Basic

• TWI historien og baggrund

• TWI programmet

• Lean og TWI

• De 4 steps i TWI

• TWI Jobinstruktion

• Jobnedbrydning i praksis  

• Jobtræning i praksis

• Træningsplaner og kompetencematrix

• Standarder og sammenhæng med jobned-

brydning

Hvem kan deltage?
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Undervisere

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 Black-

belt sikrer en solid forståelse for de udfordringer, organisationer oplever ved at 

implementere og forankre Lean.

Allan B. Rix

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.

Kurt Hansen
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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


