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Start din Six Sigma rejse her – vi introducerer dig til Six Sigma
universet
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Indhold
Bliv introduceret til Six Sigma universet

Hvad er Six Sigma, og hvorfor bruger så mange internationale organisationer Six Sigma til at berige
deres viden om deres processer? Kom på denne 3 timers intro og forstå, hvordan Six Sigma er
linket sammen med Lean, og hvordan en akademisk tilgang til optimering og data kan berige din viden om dine processer. Hvordan kan du gøre brug af matematik samt statistik og via en strukturet
DMAIC tilgang sikre vedvarende forbedringer baseret og underbygget af data.
Få en overordnet forståelse for Six Sigma værktøjskassen
Six Sigma er fundamentet for den databaserede tilgang, hvor evnen til at forstå processens performance er altafgørende. Kunden oplever variationen i processen og ikke den gennemsnitlige
performance, vi leverer.
Dette misforstås ofte i virksomheder, hvor målinger og data ofte ikke repræsenterer kundens
egentlige oplevelse af processen. Derfor bygger vi ovenpå forståelsen af spild-reduktion fra Lean
universet og introducerer en databaseret tilgang, som sikrer indfrielse af kundens forventninger
gennem stabile processer.
Kurset er meget praktisk orienteret, og vi giver dig ikke kun koncepter, men praktiske eksempler
på hvorfor Six Sigma kan berige din optimeringsrejse
Er denne uddannelse noget for dig?
Denne introduktion er for dig, der interesserer dig for procesoptimering. Vi introducerer kursisten til det generelle procesoptimeringsunivers, forklarer forskellene i de forskellige optimeringsteknikker og giver eksempler fra virksomheder, som gør brug af den databaseret tilgang. Hvis du
er interesseret i at få inspiration samt en overordnet forståelse for procesoptimering, og særligt
hvad en databaseret tilgang betyder, er denne introduktion interessant for dig.
Uddannelsens indhold:
Six Sigma White Belt uddannelsen er en halv dag fyldt med spændende indhold, der introducerer
og inspirerer dig til arbejdet med Six Sigma.
Dag 1
Introduktion til optimeringsteknikker generelt
Six Sigma baggrund
Six Sigma grundstruktur
Introduktion til Six Sigma værktøjer
Introduktion til Six Sigma matematik
Introduktion Kapabilitet og stabilitet
Introduktion til Kontrol og vedvarende forandringer
Fagområder
• Six Sigma universet - en introduktion
• Databaseret tilgang – hvordan underbygges påstande med data.
• Kapabilitet – hvordan dokumenterer du processens evne til stabilt at levere til kundens forventninger.
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Forudsætninger
Der er ingen forudsætninger for at deltage på denne uddannelse. Det er dog en fordel, hvis du har
en generel Lean forståelse og eventuelt en Lean Yellow Belt uddannelse.
Udbytte
Efter gennemførelsen af denne uddannelse vil kursisten have en forståelse for styrker og svagheder i forskellige optimeringsteknikker. Derudover vil kursisten have en forståelse for, hvad Six
Sigma er, og hvordan det kan berige en virksomheds forståelse af deres performance – med en
databaseret tilgang.
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Undervisning
Professionelle undervisere med passion

På vores uddannelser vil du møde passionerede undervisere, der alle brænder for at undervise dig
og gøre dig til ekspert i Lean. Du kan være sikker på, at den teoretiske viden, erfaringsniveauet og
humøret er højt – og at du bliver præsenteret for en masse konkrete eksempler i undervisningen.
Faciliteter
En ting er den faglige og teoretiske del, noget andet er de fysiske rammer omkring din uddannelse.
Vi tror på, at læring har de bedste forudsætninger, når rammerne er i orden. Derfor gør vi en dyd
ud af, at du skal have en god oplevelse, når du er på uddannelse hos os. Derfor har vi fundet nogle
dejlige lokationer, at afholde vores kurser på.
Lean Akademiets Auditorium, Schæffergården
I København afholder vi vores kurser og uddannelser i vores egne lokaler på Schæffergården i
Gentofte. Schæffergården er et gammelt jagtslot fra 1755, som ligger i et smukt og grønt parklandskab. Vores lokaler ligger i den nyere fløj vest for hovedbygningen. Her har vi et stort og lyst
Auditorie, hvor der er god plads til både præsentationer, gruppearbejde og eget projektarbejde.
Schæffergården ligger 15 minutters kørsel fra Københavns centrum, og der er masser af parkeringspladser. Derudover er der gåafstand til Jægersborg Station, hvor S-toget stopper.
Adresse
Lean Akademiets Auditorium
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte
Lean Akademiet, Hedensted
I Hedensted afholder vi vores kurser og uddannelser ved Lean Akademiets afdeling i Jylland.
Hedensted ligger tæt på motorvejsnettet, og der er parkering lige uden for døren. Med offentlig
transport er der adgang med bus fra både Vejle og Horsens.
Adresse
Lean Akademiet
Spettrupvej 7
8722 Hedensted
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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 uforpligtende - så finder vi en løsning der passer til jeres behov.
info@leanakademiet
www.leanakademiet.dk
Sjælland
Lean Akademiets Auditorium
Jægersborg Allé 166
+45 7027 7909
Jylland
Spettrupvej 7
8722 Hedensted
+45 7027 7909
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