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Kaizen Introduktion

½ dag

Kursinfo

För att skapa kunskap och motivation till utvecklingsarbete inleds kursen med en bakgrund
om Kaizen och Lean. Därefter blir det praktiskt arbete. Kursen avslutas med en diskussion
om lämpliga former för mötesteknik och beslutsfattande samt hur man applicerar dagens
kunskap på den egna arbetsplatsen.

Kursmål

Att ge kunskap om hur man enkelt och kostnadseffektivt inför verktyget Kaizen för att bygga en
utvecklingskultur där man gör ständiga små förbättringar och lär av varandra. Få kännedom om
verktyg som hjälper dig att tänka konkret och
långsiktigt, motarbeta tidstjuvar, sätta mål göra
en handlingsplan och utvärdera.

Innehåll Introduktion
Hur vi kan ta hjälp av Kaizen för att:
• Förenkla, förbättra och förnya
• Skapa engagemang och delaktighet
• Tillvarata medarbetarnas förbättringsförslag

För anmälan, se sid 5

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla på företaget.

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

PRIS: 1 950Kr
Är ni fler från ert företag
som vill gå, begär offert

Kaizen Fördjupning

1 -2 dagar

Kursinfo

Leanladan besöker er ledning och 2-3 personer på er arbetsplats får specialistutbildning
i Kaizen.

Kursmål
Se ovan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till
alla på företaget.

Pris: Offert
Är ni fler från ert företag
som vill gå, begär offert

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

För denna kurs bör du ha grundkunskaper
i Lean.

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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