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Lean 5S 2 dagar

Kursinfo
Kursen bearbetar bakgrunden till de 5 S:en – metoden som syftar till att skapa en välor-
ganiserad arbetsplats och mer förutsägbara processer. 5 S tillämpas på flera olika nivåer 
och är mycket mer än ett städprojekt även om det oftast är så vi börjar. Metoden är en 
grundförutsättning för att strukturera och standardisera arbetsplatsen på ett sådant sätt att 
vi sedan kan gå vidare med våra flöden, förbrukningsstyrda processer och ständiga förbät-
tringar.

Kursmål
Att skapa en förståelse för vad metoden 5S står 
för och få kunskap om hur resultatet påverkar 
helheten. Vidare ska man efter kursen klara att 
skapa en handlingsplan för att använda sig av  
metoden. Kursen ska bidra till kännedom om 
hur man bygger upp tillit och motivation hos 
sig själv eller sin grupp samt ge kunskap kring 
och hantering av misslyckanden.

Målgrupp
Kursen passar alla på företaget.

Innehåll

•	 Lean	och	dess	tillämpningar
•	 5	S	–	Verktyget	och	metodiken	
•	 Standardiserat	arbetssätt
•	 Det	efterföljande	förbättringsarbetet

Vid företagsanpassad utbildning görs 
den praktiska träningen på ett utvalt 
område inom den egna verksamheten, 
då görs också reella handlingsplaner 
under kursens gång.

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Pris: 7 900Kr (exkl. moms)
Är ni fler från ert företag 
som vill gå, begär offert

Med reservation för ev. ändringar i våra kursbeskrivningar

Box	9,	459	21	Ljungskile	|	Telefon:+46	(0)522–26	60	90	|	www.leanladan.se	|	info@leanladan.se

Anmälan

Tel	0522-266090	eller	via	mail:	info@leanladan.se.	
Besök	oss	gärna	på	webben!	www.leanladan.se

Anmälan är bindande för anmäld deltagares företag. Avbokning ska alltid ske skriftligen till Leanladan. 

Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart debiteras 

100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samma företag efter samråd med Leanladan. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i våra kursbeskrivningar. Leanladan har rätt att helt ställa in en kurs och då åter-

betalas eventuella inbetalda avgifter till företaget. Eventuella övriga ersättningar utbetalas ej. Alla priser är exklusive moms.

Sortera | Strukturera | Systematisera | Standardisera | Självdisciplin


