Lean Gult Belte

Forbedringsarbeidet er helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også
internasjonalt. Vi gir deg den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

Kursinformasjon
Målet vårt er å vise deg hvordan du kan jobbe effektivt med forbedringer i egen organisasjon, og skape flyt i prosessene. Hos Kiwa
legger vi opp kursene slik at deltakerne lærer gjennom praktisk gruppearbeid. Etter kurset skal du ha evnen til å se muligheter for
forbedring i egen virksomhet, og kunne identifisere og fjerne tidstyver i prosessene.

Hva får du igjen for kurset?
Du blir i stand til å identifisere verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter i egne arbeidsprosesser
Du får kompetanse til å delta i prosessforbedringer i bedriften
Ved bestått eksamen får du sertifikat for Lean Gult belte.
Du får en svært etterspurt kompetanse på din CV.

Hvem passer Gult belte for?
Kurset passer for alle, og vi anbefaler det til medarbeidere på alle nivåer. Det sikrer felles forståelse for forbedrings- og
endringsarbeidet, og motivere alle til å bidra. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Hva lærer du?
Du lærer hvordan en lite effektiv prosess kan skape stress og svake resultater, og hvordan Lean kan snu de dårlige resultatene.
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Fra kursinnholdet:
Lær å se forbedringsmuligheter, ta tak i egne prosesser, fjerne tidstyver og gjøre forbedringer
Bli bevisst på hva man kan oppnå ved bruk av Lean
Noen viktige Lean metoder og verktøy
Lære prosessetankegang og hvordan prosesser kan utvikles gjennom 5 trinn:
Hvem er kunden/brukeren/interessenten, og hva skaper kundeverdi
Hvordan ser prosessen ut i dag
Fjerne sløsing og skape flyt
Skape Pull (basert på etterspørsel)
Etablere kontinuerlig forbedring
Bli bevisst på viktigheten av Lean ledelse, kultur og «Respekten for mennesket»

Sertifisering og komplett etterutdanning i Lean?
Ved bestått eksamen får du sertifikat for Lean Gult Belte. Du kan bygge videre på sertifiseringen med Lean Grønt Belte og Lean
Sort Belte
Les mer om våre Lean kurs her.

Leanspillet - hva er det?
Leanspillet er en effektiv og morsom måte å forstå verktøyene som brukes, og hva det er mulig å oppnå med Lean.
Spillet gjøres som en gruppeaktivitet ved klasseromkurs, der man med LEGO®-klosser visualiserer arbeidsprosesser og jakter på
forbedringer etter Lean-prinsipper. Ved onlinekurs erstatter vi dette ved andre vinklinger og temaer.
Mange kursdeltakere gir oss tilbakemelding på at denne aktiviteten er svært givende, og at det er enkelt å koble erfaringene fra
spillet til egen arbeidshverdag. Ønsker du å snakke med oss om gjennomføring av Leanspill på din arbeidsplass? Ta gjerne kontakt
på kurs@kiwa.com

Hvorfor velge Kiwa?
Bli kurset av erfarne rådgivere med lang praktisk erfaring fra Lean i ulike bedrifter og bransjer
Vår praktiske tilnærming gjør at du får kunnskap som du kan implementere i egen bedrift straks etter fullført kurs
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Praktisk informasjon
Gjennomføring
Kurset går over 2 dager og avsluttes med en kort sertifiseringseksamen.
For å bidra til begrensning av smitte i disse tider, går kurset som et online videokurs. Det er et fullverdig kurs.
Noen dager før kursstart sender vi deg informasjon og lenke til videoplattformen der kurset gjennomføres. Du kan sitte ved egen pc
og følge forelesninger, samt delta aktivt i gruppearbeid og komme med kommentarer og spørsmål.

Bedriftsinternt kurs?
Hvis det er ønskelig, kan kurset holdes bedriftsinternt, og da med mulighet for tilpasninger til egen virksomhet. Ta kontakt for
nærmere informasjon med Viggo Johannessen, viggo.johannessen@kiwa.com eller mob: 922 28 840.
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Alle datoer og steder
Lean Gult belte (Online) 27 jan 2022
Dato: 27 jan 2022 - 28 jan 2022
Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online
Antall dager: 2
Pris: 10 300,00
Lean Gult belte (Oslo) 06 apr 2022
Dato: 06 apr 2022 - 07 apr 2022
Sted: Kiwa Oslo, Kabelgaten 2, 0580, Oslo
Antall dager: 2
Pris: 10 300,00
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