Lean seminar
Hvad er Lean, og mere vigtigt hvordan kan din virksomhed få glæde af Lean?
Hvad er Lean?
Der går mange rygter og historier omkring Lean både positive
og negative. I bund og grund er Lean sund fornuft hvor det
gælder om at fjerne spild samt skabe bedre flow og værdi for
kunderne. Det er vel de færreste der kan se noget dårligt i
det, men hvorfor har mange så alligevel haft dårlige oplevelser med Lean? Det kan der være flere årsager til, men typisk
skyldes det at ejerskabet ikke har været stort nok hos medarbejderne, og så er det ikke nemt at indføre forandringer, og
det at indføre Lean er en stor omvæltning for både ledelse og
medarbejdere, men gøres det rigtigt, giver det større værdi
for både kunder, medarbejdere og virksomheden.

Formålet med Lean seminariet

Indhold

Formålet med Lean seminariet er at give en forklaring på

Seminariet er på tre timer og giver en kort introduktion til

hvad Lean er, og hvor og hvordan det kan anvendes til at

Lean. Du får at vide hvordan Lean er opstået og siden har

effektivisere virksomheder. Samtidig får du et indblik i, hvad

bredt sig og nu bruges i så godt som alle brancher. Du får et

der kræves for at kunne implementere Lean rigtigt, og derved

indblik i hvad der kræves hvis man ønsker at indføre Lean og

bliver det nemmere for jer at beslutte, om Lean er noget I

hvor man bør starte. Hvilke faldgrupper er der i Lean, og

ønsker at arbejde videre med.

hvordan undgår vi dem. Endvidere får du et indblik i nogle af
de værktøjer der benyttes, samt hvilke resultater Lean typisk

Målgruppe
Lean seminaret er tiltænkt virksomheder og organisationer,
som påtænker at indføre Lean, eller er interesserede i at vide
mere omkring Lean, for derved at finde frem til om Lean er
noget deres virksomhed eller organisation kan få glæde af.

kan medføre.
Alt dette skulle gerne give jer et billede af hvad Lean er og
hvad det kræver og hvad man kan opnå, hvis man vil påbegynde rejsen med Lean.
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Udbytte


Generel viden omkring Lean



Indblik i jeres muligheder med Lean



Indblik i de faldgrupper der er ved at indføre Lean



Bedre beslutningsgrundlag for om I skal indføre Lean

Pris
Prisen for et virksomhedsseminar af 3 timer:
Deltagerantal på op til 10 personer:

kr. 10.000,-

Deltagerantal på over 10 personer:

kr. 15.000,-

Hvorfor Xconcept?
Xconcept er vidensrådgivere, der tilbyder
dig at sætte handling bag dine overvejelser
omkring Lean 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
virksomhedsstrategi

 Professionel rådgivning og sparring
 Attraktive priser, idet vi arbejder med
videnskoncepter

Priserne er ekskl. moms.

Lad os vise dig, hvad vores videnskoncepter
kan gøre for dig og hvordan vi I fællesskab
kan sikrer os at Lean bliver en succes hos
jer.

Kontakt
Michael Bang
Telefon 70 23 82 80
Mobil: 30 23 31 26

Hvis du gerne vil vide, hvordan I kommer
videre med Lean, så besøg os på
xconcept.dk

E-mail: mbh@xconcept.dk

Se her hvad nogle af vores kunder siger om vores seminar:
”Xconcept var rigtig gode til at formidle budskabet omkring Lean på et sprog, som vi
kunne forstå, og de fik sat rigtige mange tanker i gang hos os. Samtidig fik vi bekræftet, at Lean var det rigtige for os, og at det var noget vi skulle i gang med.”
”Xconcept formåede at formidle budskabet omkring Lean rigtig godt. Vi forventede
ikke at seminaret ville gøre os parate til at køre Lean projekter, men vi så seminaret
som en god mulighed for, at informere vores ansatte omkring begrebet og samtidig
få igangsat en debat omkring Lean. Dette levede seminaret fuldt op til.”
”En ting der var specielt godt ved seminaret var, at det blev formidlet på et niveau,
hvor alle kunne være med, og at det blev gjort klart og forståeligt, hvad Lean er, og
at der ikke er noget farligt ved det.”
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