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Vi uddanner folk

LEAN & TRIVSEL
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LÆR LEAN - LEV LEAN
LEAN er mange ting og tager 
sit udgangspunkt i at være en 
effektiviseringsstrategi til at øge 
produktionen og undgå spild. Det er 
LEAN også hos os, men det er også 
mere end det. 

Der er to ting, vi holder fast i ved 
implementering af LEAN som en 
del af vores egen LEAN-logik. LEAN 
skal være enkelt og praktisk. LEAN 
handler om holdninger og skal derfor 
læres, forstås, accepteres og leves. 

Med LEAN og TEAM-building skaber 
vi løsninger, der skaber resultater. 
Vores styrke er vores udgangspunkt 
i medarbejderne og deres behov. Vi 
holder derfor alles ben på jorden, 
og alt foregår i øjenhøjde med 
medarbejderne. Fokus bliver derfor 
kursusforløb, alle kan se og måle 
resultaterne af.

• Vi uddanner jer og jeres med-
arbejdere til at forstå LEAN-
tankegangen

• Vi underviser jer og jeres 
medarbejdere i relevante 
værktøjer inden for LEAN og 
TEAM-udvikling

• Vi finder og trækker relevante 
problematikker ind på kurset

• Vi finder sammen med jer OG 
jeres medarbejdere løsninger

• Vi klargør løsningerne til 

implementering
• Vi implementerer løsningerne
• Vi følger op og retter til i AFTER-

LEAN 
• Vi TEAM-udvikler 

medarbejderne, så LEAN og 
trivsel går hånd i  hånd

Efter uddannelsen kan deltageren 
foretage elementær fejlfinding, udbe-
dre mindre driftsfejl samt gennemføre 
planlægning af hensigtsmæssig trans-
portrute. 

Der opnås kvalifikationsbevis jævnfør 
BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvali-
fikationskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport. 

Forudsætning for  
opnåelse af bevis 
Uddannelsesbevis udstedes af uddan-
nelsesstedet til de deltagere, som 
efter underviserens vurdering har 
gennemført og erhvervet de kompe-
tencer med tilfredsstillende resultat, 
som beskrevet i målet med uddannel-
sen. 

Deltagerforudsætninger
Deltageren skal være fyldt 21 år. Per-
soner der har erhvervet kørekort til 
almindelig bil, som ønsker kørekort 
til lastbil, med mulighed for beskæf-
tigelse som chauffør inden for gods-
transport.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbeta-
ling efter gældende regler.  Se  
takster for deltagerbetaling på vores 
hjemmeside.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervis-
ning. Befordringstilskuddet søges via  
www.efteruddannelse.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Nielsen
 Tlf. 63 13 51 06
 hn@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


