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Til virksomheden
Med Industriens lean-kørekort får jeres medarbejdere en teoretisk og praktisk 

introduktion til lean, der kan understøtte jeres arbejde med produktivitet i virk-

somheden. Medarbejderne lærer at anvende de grundlæggende lean-værktøjer, at 

arbejde med dem i praksis, og at bidrage aktivt til implementering og fastholdelse 

af lean.

Til dig som medarbejder
Med Industriens lean-kørekort får du et grundlæggende kendskab til lean. Du for-

står effekten af lean og kan bidrage til at få lean-processer til at køre i din virksom-

hed. Du bliver klædt på til at styrke virksomhedens udvikling, vækst og resultater. 

Lean-kørekortet er for dig, der arbejder eller gerne vil arbejde i industrien. Efter 

forløbet får du et lean-kørekort som bevis. Du kan også vælge forløbet som selv-

valgt uddannelse. Læs mere på ikuf.dk

Industriens lean-kørekort varer 10 dage og består af 
4 AMU-kurser 
Med Industriens lean-kørekort kan du:

- Forstå og arbejde med lean

- Udføre værdistrømsanalyser og sikre god lean-kultur

- Arbejde med forandring og problemløsning

- Arbejde med lean-målstyring

Lean-kørekortet består af følgende AMU-kurser: 

   AMU-nr.

Produktionsoptimering for operatører   40658

Praktisk anvendelse af lean-værktøjer   40659

Systematisk problemløsning for operatører   43939

Lean-support i produktionen   47085

Har du taget disse fire AMU-kurser inden for de seneste to år, kan du også få 

lean-kørekortet. Kontakt Industriens Uddannelser på telefon 3377 9111 eller 

på info@industriensuddannelser.dk

Du har mulighed for at tage en del af forløbet online. Forløbet kan også 

afholdes på virksomheden.
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