Bliv Lean agent

- og kom godt i gang med Lean

FORMÅL
Kurset Lean Agent klæder dig både på til at bruge Lean værktøjskassen, så du kan arbejde med at skabe mere effektive processer, med et bedre flow, og dermed mere værdi for dine kunder. Du bliver i stand til at identificere og bekæmpe spild i arbejdsprocesserne. Derudover lærer du også, hvordan man bør arbejde med at indføre Lean i sin organisation. Lean skaber store forandringer og er derfor ikke bare noget man indfører uden, at man også er nødt til at
arbejde med kulturen i organisationen. Hvad skal der til, hvad kræver det af medarbejderne, og hvad kræver det af
ledelsen, samt hvilke faldgruber skal man passe på.

INDHOLD
Kurset er bygget op omkring praksisnær læring, hvor du vil lære at anvende en lang række Lean værktøjer, samtidig
med at du også lærer hvad det kræver at arbejde med en Lean transformation. Kurset vil bl.a. omhandle følgende:
- Leanprincipperne

- PDCA

- Forandringsledelse ifb. med Lean

- Spildtyper

- Lean transformation

- Lean kultur

- Værdistrømsanalyse

- Leanlederens opgaver og ansvar

- Faldgruber i Lean

- Kaizen (Løbende forbedringer)

- Ledelsesprincipper i Lean

GENERELT
Vi afholder både åbne og firmatilrettede hold. Kontakt os for at høre nærmere eller se de planlagte kursushold på vores hjemmeside xconcept.dk.
Kurset udbydes i samarbejde med DTU Diplom - derfor er det muligt, hvis man ønsker det, at afslutte kurset med en
eksamen, og derved opnå 2 x 5 ETCS point. Kurset Lean Agent er sammensat af to diplom fag (Lean Værktøjer og
Lean ledelse), og derfor skal der skrives 2 eksamensopgaver af 5 sider hver hvis man ønsker at gå til eksamen.

FORLØB
Kurset er bygget op omkring 6 undervisningsdage fra kl. 9.00 - 16.00. Derudover skal der afsættes tid til selvstudie
samt udarbejdelse af en projektopgave, som kurset afsluttes med. Ønsker man at tage eksamen hos DTU Diplom er det
den samme projektopgave, der tages udgangspunkt i.

PRIS
Prisen for kurset er på kr. 18.950,- ekskl. moms og dækker for kursusmaterialer, litteratur samt fuld forplejning. Ønsker
du at afslutte med eksamen hos DTU Diplom og derved opnå en akkrediteret uddannelse og optjene 2 x 5 ETCS point,
så koster det yderligere kr. 7.000,Tilmelder I jer 3 eller flere fra samme organisation, så ydes der en rabat på 10 % på prisen for kurset (ikke på tillægget
for eksamen)

TILMELDING/KONTAKT
Michael Bang
Telefon: 70 23 82 80
Mobil: 30 23 31 26
E-mail: mbh@xconcept.dk

HVORFOR XCONCEPT?
Xconcept er vidensrådgivere, der tilbyder dig at sætte handling bag din projektledelsesstrategi ved at blive en del af dit
team.
Vi giver dig mulighed for at fokusere på det, du er bedst til, mens vi fokuserer på det, vi er bedst til, så I kan opnå jeres
strategiske mål, og vi derved skaber succesen sammen.
Du får:
Virkelighedsnære løsninger, tilpasset din projektledelsesstrategi
Professionel rådgivning og sparring
Attraktive priser, idet vi arbejder med videnskoncepter
Xconcept ApS
Sorgenfrigårdsvej 109
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 70 23 82 80
info@xconcept.dk
www.xconcept.dk

