5S
Lær deg hvordan du gjennomfører 5S i praksis

"Vi gjør virksomheter selvgående innen Lean"

s

SINTEF Raufoss Manufacturing AS
- Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

Hensikten med kurset
Orden og ryddighet er basis for alt forbedringsarbeid. Har du noen gang gjort en
ryddejobb, hvor det etter noen få dager er like uryddig som det var tidligere? Har du
reflektert over hvor mye det koster bedriften å ikke ha orden og ryddighet i
virksomheten? Det er stor forskjell mellom rydding og det å ha en varig systematisert
arbeidsplass.
Med 5S skaper man en bedre arbeidsplass med høy sikkerhet, redusert tid på leting,
mindre frustrasjon og bedre hygiene, i tillegg til mye annet. Foruten alt dette lærer man
seg med 5S-arbeidet å jobbe i grupper og å skape standarder som alle skal leve etter.
5S er verktøyet som brukes for å skape varig ren og velfungerende bedrift. 5S fungerer
like godt i produksjon som i administrasjon, innen vedlikehold og på lageret.

Kurset passer for
Kurset er rettet mot alle som arbeider, eller er i ferd med å starte med 5S innen
vareproduserende industri. Forkunnskaper er ikke nødvendig.

Gjennomføring
Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del hvor man først lærer seg viktigheten
med standarder og nøyaktighet, og hvor man tar i bruk 5S. I den praktiske delen ser
man på hvordan man bruker teknikkene innen 5S for å etablere en ny standard for
orden og ryddighet. Kurset strekker seg over 2 dager.
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Praktiske opplysninger
Kurset holdes hos vertsbedrift. Deltakerpris og kursdato oppgis ved forespørsel.

Påmelding til kurset:
Knut Sandbakken
E-post: knut.sandbakken@sintef.no
Telefon: +47 918 56 109
Tor Giæver
E-post: tor.giaver@sintef.no
Telefon: +47 908 54 715
Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til:
Knut Sandbakken
E-post: knut.sandbakken@sintef.no
Telefon: +47 918 56 109
Eller gå inn på vår hjemmeside: www.sintef-lean.no/kurs.html
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