6 ugers jobrettet

LEAN og 5-S

Positivliste Vestjylland

Kontakt
Find kontakt via hjemmesiden

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Kursuspris
AMU:
DKK 1.920,00
Uden for målgruppe:
DKK 8.227,60

Kursusinfo
Vælg dit næste kursus i LEAN og 5-S
Styrk din virksomheds udvikling, vækst og resultater med Mercantecs kurser i lean, kvalitet og sikkerhed.
Lær om principperne om flow, kvalitet og just-in-time bruges i både produktion, handel og service.

Tilmelding

Vi klæder medarbejdere og organisationer på til at håndtere udfordringerne. Det kan være, at I vil i gang eller allerede er klar til at tage de
næste skridt.
Tilmeld jer vores kurser eller kontakt os for rådgivning omkring jeres proces.

Fag: Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Fagnummer:
43937

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.409,60

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som har eller søger arbejde som operatør i produktionsvirksomheder.
Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ved anvendelsen af de 5 trin i lean-fremgangsmåden gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde.
Bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring,
Standardisér og Selvdisciplin.

Fag: Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Fagnummer:
40658

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 819,80

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean.
Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow.
Efter gennemført kursus kan deltageren:
I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.

Fag: Lean support i produktionen
Fagnummer:
47085

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.409,60

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.
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Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af
opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af
forbedringstiltag.
Værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.
Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne
spild i alle handlinger i produktionen.

Fag: Systematisk problemløsning for operatører
Fagnummer:
43939

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.409,60

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde som operatør i en produktionsvirksomhed.
Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske
problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Fag: Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
Fagnummer:
49086

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 640,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.179,00

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til
forbedring af produktionsprocesser.
Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring.
Afprøvet kaizen-forbedringscyklus i praksis.
Efter gennemført kursus kan deltageren:
I samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 lean-principper, De 7 Spildformer og kaizen til forbedring af
produktionsprocesser.
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