
MODULBESKRIVELSE
MODUL LEAN MASTER BLACK BELT

KØBENHAVN & VEJLE   •   N4   •   12.000 DKK   •   3 DAGE

Er du allerede Lean Black Belt fra Lean Akademiet – og vil du 

være blandt de dygtigste Lean specialister, som andre søger råd 

og vejledning hos?
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Indhold

Bliv den respekterede Lean Master, der evner at 

påvirke adfærden i organisationen og træne andre 
frem mod en bedre kultur
Certificeret Lean Master Black Belt er en top-uddannelse, til dem der vil bevise, at de er blandt 
de dygtigste Lean specialister i Danmark. Uddannelsen gør dig i stand til at træne og facilitere 
Lean arbejdet i din organisation, således at i udvikler værktøjer, som er tilpasset lige præcis jeres 
normer og udfordringer. 

Strategisk begrundet Lean – forankring i organisationens top
På Lean Master Black Belt modul uddannelsen arbejder vi med 1.) Adfærdsdesign – evnen til 
at designe løsninger der er vedvarende, og som er tilpasset organisationens normer, adfærd og 
kultur. 2.) Strategisk begrundet Lean – evnen til at transformere visionen til ledelsesadfærd, hvor 
ledelsen praktiserer synlig ledelse igennem et godt kodeks med en passende belønning. Samt 3.) 
Faciliterings- og undervisningsteknik – evnen til at formidle Lean-teorien praksisnært, og give 
organisationen lysten til at arbejde med værktøjer og gøre sig dyrebare erfaringer. 

Uddannelsen er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun teori og tænkte eksempler, 
men derimod konkrete værktøjer og øvelser, der er lige til at tage med hjem og bruge. Og det hele 
formidles selvfølgelig helt uden PowerPoint og i et letforståeligt sprog.

Er denne uddannelse noget for dig?

Den typiske kursist, som deltager på dette modul, ønsker kompetencer til at understøtte organi-
sationen på den fulde Lean rejse. Lean Master Black Belt kursisten brænder for Lean og ønsker at 
være den særlige Lean ressource, som organisationen søger råd og vejledning hos.

Uddannelsens indhold:

Lean Master Black Belt modul uddannelsen er tre dage fyldt med spændende indhold, der klæder 
dig godt på til dit videre arbejde med Lean:

Dag 1

Recap. af Lean assement
Udvikling af auditplan for din egen organisation
Udvikling af spørgeskemaer
Go See – dokumentation
Excellencemodellen som strategisk planlægningsværktøj

Dag 2

Præsentation af audit resultat
Målsætning
Gap-analyse
Masterplan
Shook & Hoshin Kanri i relation til Masterplan

Dag 3

Ønsket adfærd i en Lean organisation
Adfærdsdesign
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Friktion
Løsning
Adfærd sat i kontekst til gevinstrealiseringsmodellen

Eksamen

Lean Akademiet auditerer din egen virksomhed
Du udarbejder efterfølgende handlingsplan til at lukke gappet

Fagområder

Visuel ledelse – ledelse i en tavlestruktur
Adfærdsdesign – design holdbare løsninger
Facilitering – Teknik til god Lean træning

Forudsætninger

For at deltage på denne uddannelse er det en forudsætning, at du har et Lean Black Belt eller et 
Lean Six Sigma Black Belt fra Lean Akademiet.

Udbytte
Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten kunne sikre en sammenhængskraft i 
tværgående Lean initiativer, samt understøtte organisationens evne til at udvikle værktøjer, som 
er tilpasset virksomhedens kultur.
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Kontakt

Hvad har du brug for?
Danmarks bedste Lean specialister står klar til at hjælpe dig. Tag en snak med os - helt uforplig-
tende - så finder vi en løsning der passer til jeres behov.

info@leanakademiet
www.leanakademiet.dk

Sjælland

Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte
+45 7027 7909

Jylland

Spettrupvej 7
8722 Hedensted
+45 7027 7909
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