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LEAN 
KØREKORT

EN UDDANNELSE 
TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN
Med et LEAN-kørekort får du et grundlæggende kendskab 
til LEAN. 

LEAN-kørekortet er udviklet i samarbejde med Dansk Indu-
stri og er en praksisnær uddannelse, hvilket betyder, at du 
trænes til at anvende de mange værktøjer indenfor LEAN 
og kan dermed umiddelbart efter gennemført uddannelse, 
deltage aktivt i LEAN-arbejdet i virksomheden. 

Mange har den opfattelse, at LEAN kun er anvendeligt i 
produktionen, men flere og flere har fået øjnene op for, 
at LEAN-værktøjerne kan anvendes på alle områder – og  
resultatet er det samme: Optimering af procedurer og 
arbejdsgange.

DU FÅR
 → Viden og værktøjer, der giver dig mulighed for at indgå i 

LEAN-projekter, og dermed får du mulighed for at byde 
ind med bl.a. forslag til forbedringer og optimering.

 → Praktisk træning i anvendelse af LEAN-værktøjerne.
 → Større forståelse for helheden og forbedret samarbejde 

på tværs af arbejdspladsen.

 

Se bagsiden for fagbeskrivelser.

10 DAGES UDDANNELSESFORLØB

UDBYTTE
 → Du forstår effekten af LEAN, og du kan 

bidrage til at få LEAN-processer til at køre. 
 → Du bliver klædt på til at hjælpe til med at 

styrke virksomhedens udvikling, vækst og 
resultater. 

Efter gennemført uddannelsesforløb får du et  
LEAN-kørekort som bevis.

Uddannelsen er opbygget i samarbejde med:
 → Industriens Uddannelser
 → Dansk Industri
 → 3F Fagligt Fælles Forbund

10 dages LEAN kørekort - kr. 1.488,-.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk



LEAN KØREKORT

AMU Titel *1) 

 Pris kr.
*2) 

Pris kr.

40658 MODUL 1: Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean // 1 dag
Introduktion til Lean. Du lærer at planlægge en Lean produktionsoptimering og introdukseres til de 
fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.

124,00 790,00

49086 MODUL 2: Anvendelse af Lean-værktøjer i produktionen  // 5 dage
Træning i Lean værktøjer og Lean kultur. Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, 
de 7 spildformer og KAIZEN til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår 
også kendskab til problemløsning og projektstyring.

620,00 3.070,00

43939 MODUL 3: Systematisk problemløsning for operatører  //  2 dage
Du lærer at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekni-
ske problemstillinger og udarbejde handlingsplaner.

372,00 1.360,00

47085 MODUL 4: Leansupport i produktionen  // 2 dage
Lean support, tavlemøder, målstyring m.m.. Du kan supportere og facilitere KAIZEN i produktionen.

372,00 1.360,00

*1)  Pris: Hvis du ikke har en længerevarende videregående uddannelse, efter evt. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan 
du deltage på diverse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. Der kan søges tilskud til lønrefusion (VEU-godtgørelse), på op 
til 871 kr. pr. dag efter gældende regler. *2)  Pris: Hvis du en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage på diverse arbejds-
markedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter, som afholder udgiften til uddannelsen. For 
yderligere oplysninger, målgruppe, priser m.m., se unord.dk. Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse 
på indhold, pris og varighed.

LEAN-kørekortet gennemføres over 10 dage fordelt på 4 moduler, som kan tages samlet 
eller hver for sig. 

OM OS
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister. Og det er 
ikke tilfældigt, at så mange vælger os. 

På U/NORD opkvalificerer vi medarbejdere gennem uddannelsesfor-
løb, som er målrettet virksomhedens behov og det danske erhvervsliv.

Vores faguddannede professionelle undervisere og det øvrige perso-
nale er altid klar til at give dig en god oplevelse. 

SKRÆDDERSYEDE VIRKSOMHEDSFORLØB
Vi har stor erfaring med at tilbyde kundetilpassede uddannelsesfor-
løb, der er skræddersyet den enkelte virksomheds individuelle ønsker 
og behov. Vi har for længst erkendt, at vores kunder har meget for-
skellige ønsker, og at der kan være stor forskel på de forhold, der gør 
sig gældende i den enkelte virksomheds organisation og produktion.

Vi tilbyder skræddersyet forløb, der er tilpasset netop din virksom-
heds specifikke behov. Vi tilrettelægger og udvikler naturligvis for-
løbet i tæt samarbejde med dig og uddannelserne kan tages hos os, 
eller i din virksomhed, hvis du foretrækker dette.

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ ALLE NIVEAUER
Vi kan tilbyde kompetenceudviklingsforløb på alle niveauer – lige fra 
den ufaglærte i produktionen til direktører og afdelingschefer på 
ledelsesgangen og palletten er bred. 

Vi har en stor produktportefølge af arbejdsmarkedsuddannelser, 
som vi kan tilbyde dig og dine medarbejdere. 

Vi tilbyder blandt andet kompetenceudvikling inden for følgende 
områder:

 → Ledelse.
 → Transport.
 → Personlig udvikling & HR.
 → It & Administration.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine muligheder, så kontakt:
Svend-Ove A. Pedersen T. 24 86 99 05 / M. svop@unord.dk
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