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Lean Administration

5 dagar

Kursinfo

Kursen tar upp hur olika principer och verktyg inom Lean kan användas för att drastiskt
effektivisera administration och service och säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.
Teoripass varvas med praktiska övningar, exempel och diskussioner.

Kursmål

Känna till grunderna i Lean Production samt förstå vikten av helhetstänk i företag. Kursen
ger kunskap om de möjligheter till förbättring som finns inom områdena administration och
service samt hur man använder sig av de vanligaste verktygen.
Vidare ska kursen ge kännedom kring hur man
eliminerar icke värdeskapande arbete och
minskar ledtiderna inom den egna
organisationen.
• Kundbehovsanalys
• Värdeflödesanalys
• Slöserier
Kursen riktar sig till ledare och medarbetare
• Standardiserat arbetssätt
som arbetar med företagets olika förbättrings• Verktyg för effektivitet
projekt och/eller företagets administrativa
• Tidstjuvar
processer.
• Kommunikation
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kontinuerligt förbättringsarbete
• Ledarskap
Kursen som hålls i Uddevalla (Skolhuset),

Innehåll

Målgrupp

Tid & plats

pågår i fem dagar mellan kl. 8.30 – 16.00
samtliga dagar.

Pris: 19 700 kr (exkl. moms)

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

Är ni fler från ert företag
som vill gå, begär offert
Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

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

Med reservation för ev. ändringar i våra kursbeskrivningar
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