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Lean Flygning

2 dagar

Kursintro

En flygning är en metod för att på ett övergripande och strukturerat sätt scanna av och
förstå sin egen verksamhet för att sedan kunna arbeta fram en realistisk handlingsplan.
Under två dagar går vi igenom målet med flygningen och dess förväntade resultat.
Vi skapar oss en opartisk bild av produktionen, pekar ut tydliga förbättringsområden
och sammanställer materialet till en handlingsplan.

Kursmål

Att ge en konkret handlingsplan för företagets
arbete med Lean. Kursen ska även ge kunskap
om vilken effekt som kan förväntas av det man
beslutat sig för att genomföra.

Målgrupp

Kursen passar företagsledning, avdelningsoch områdeschefer.

Sagt om utbildningen

Innehåll
Tid: kl. 8.30-16.00
• Scanning av företaget med verktyget
”RPA”
• Intervjuer med berörd personal
• Genomgång av Lean’s 14 principer
• Lösningsorientering
• Handlingplanen – sammanfattning
och diskussion kring förändringar och
förväntat resultat

”Det är lätt att tro, gissa och
chansa. Det här gav Lean en helt ny innebörd och
motivation att se vad som behöver göras och vilka
förväntade resultat man kan se och räkna med,
detta borde vi göra på varje del i företaget”
Pris: Offert

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

