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Vil du lære, hvordan man kan udøve hurtig og effektiv instruk-
tion, som gør jer i stand til at fastholde standarder og skabe 

løbende forbedringer?
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Indhold

Brug TWI til at fastholde standarder og sikre 
løbende forbedringer
Nu har du chancen for at få et indblik i TWI (Training within Industries) og på én dag lære, hvordan 
TWI kan (og bør) kombineres med dit Lean arbejde. Dette TWI kursus giver dig en grundlæggende 
forståelse for, hvad der skal til for at få succes med metoden TWI. Du får overblik over begreber og 
viden om, hvad der skal til for at blive Job-træner.

TWI er grundstenen i dit Lean arbejde
I Lean arbejder vi typisk med værktøjerne ‘Standardiseret arbejde’ og ‘Kaizen’ (løbende 
forbedringer). Mange organisationer indfører standarder, som også forbedres, men udfordringen 
er: Hvordan sikrer vi, at standarderne følges og systematisk forbedres? En standard skal sikre den 
rette kvalitet til rette tid, så det er et vigtigt parameter i forhold til organisationens performance. 
Løsningen er TWI, som er en af grundstenene i Toyota’s Produktionssystem. 

Er et TWI kursus noget for dig?
TWI kursuset giver dig en rigtig god forståelse for sammenhængen imellem TWI og Lean. Du får en 
grundig introduktion til JobInstruktion (JI) med særligt fokus på job-nedbrydning, som vi kobler til 
standardiseret arbejde. Til sidst bliver du trænet i at træne andre. Kurset er opbygget så du både 
får en teoretisk ballast, men i høj grad prøver metoderne af i praksis. 

Lean Akademiets tilgang til TWI
TWI behøver ikke at være særlig svært. Vi har indført TWI i praksis hos mange virksomheder, og vi 
er ikke tilhænger af én bestemt metode. Vi er ikke bundet af ét bestemt system. Vi bruger hele tid-
en den sunde fornuft og tilpasser systemerne efter virksomhedens størrelse og udfordring – uden 
at gå på kompromis med kvaliteten.

Uddannelsens indhold:
Vores TWI Jobinstruktion er én dag fyldt med spændende indhold, der klæder dig godt på til at 
arbejde med jobtræning.

Dag 1
TWI historien og baggrund
TWI programmet
Lean og TWI
De 4 steps i TWI
TWI Jobinstruktion
Job nedbrydning i praksis
Job træning i praksis
Træningsplaner og kompetencematrix
Standarder og sammenhæng med jobnedbrydning

Fagområder
Job træning - den bedste fremgangsmåde i et godt og sikkert arbejdsmiljø
Løbende forbedring - standard arbejdsinstruktioner som input
Kompetenceplan - sammenhæng til arbejdsinstruktioner
Standarder - forståelse for korrekt anvendelse



Forudsætninger
Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse, og kurset henvender sig til både service- og 
produktionsvirksomheder. Det er en fordel, hvis du kender til Lean begreberne, eller allerede har 
erfaring med brugen af standarder.

Udbytte
Efter gennemførelsen af dette kursus vil kursisten kunne udføre en hurtigt og rigtig oplæring, som 
skal sikre at arbejdet udføres i den rigtige kvalitet, i den rigtige takt, ved den bedste metode i et 
godt arbejdsmiljø.
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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 – og husk: Vi sørger for lækker forplejning gennem 
hele kursusdagen, samt gode kursusmaterialer, så du kan få det bedste udbytte.

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 park-
landskab. 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 parker-
ingspladser. Derudover er der gåafstand til Jægersborg Station, hvor S-toget stopper.

Adresse
Lean Akademiets Auditorium
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte

Hotel Scandic Vejle
I Jylland afholder vi vores kurser på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Hotellet ligger helt centralt 
i byen ved siden af Vejle Kunstmuseum og Musikteatret og med en flot udsigt over Byparken. Der 
er kort afstand til både gågaden og stationen. Husk, at du også kan booke et værelse her, hvis du 
har behov for overnatning. Der er parkering ved hotellet, eller i parkeringshuset ‘Albert’, som ligger 
tæt på.

Adresse
Flegborg 8-10
7100 Vejle
+45 767 000 00
www.scandichotels.dk
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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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