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”Att skapa en företagskultur som bygger på tillit
och motivation kommer generera tillväxt i företaget.
Vi på Leanladan erbjuder kurser och konsulttjänster
för att ni ska lyckas med er Lean-satsning”

Anna Westbeck
Verksamhetsledare Leanladan

Lean Inspiration

½ dag

Provkör dig själv i Effektfabriken!

Kom igång med Lean – kostnadsfritt!
För att snabbt komma igång med Lean rekommenderar vi att du anmäler dig till
en inspirationskurs.

Kursinfo

Få insikt och inspiration kring Lean genom
upplevelse och utmaning. Vad du sedan gör
med den nya kunskapen är upp till dig.
Ta chansen att utmana dig själv i Leanladans
Effektfabrik och upplev resultatet av vad en
värdeskapande produktion innebär och vilka
möjligheter det skulle kunna ge.
Plats: Leanladan är belägen i en unik miljö på
anrika Gustafsberg i Uddevalla.

Innehåll
• Lean – kort intro
• Pass 1 i Effektfabriken
• Reflektion och analys
och förslag på åtgärder
• Pass 2 i Effektfabriken
• Reflektion
• Planering

Kursmål

• Finansiering

Kursen ska ge inblick i Lean genom upplevelse
och utmaning.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som
är beslutsfattande på ditt företag (max 2
personer/företag).

Pris: 0 kr

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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