Industrilederskolen: Produksjon
Teoretisk og praktisk innføring i Lean med vekt på
å identifisere og redusere tap i produksjonen

"Vi gjør virksomheter selvgående innen Lean"

s

SINTEF Raufoss Manufacturing AS
- Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

Hensikten med kurset
Kravet til produsenter av varer og tjenester øker kraftig. Moderne produksjon krever
systematisk forbedringsledelse på alle nivåer i organisasjonen.
Kurset skal gi deg praktisk opplæring og trening i bruk av Lean-verktøy for å
identifisere og redusere tap i produksjonen, særlig med fokus på maskiner og utstyr.
Kurset setter fokus på viktigheten av medarbeiderinvolvering for å oppnå langsiktige
resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kurset passer for
Alle nivåer i produksjonsbedrifter som har jobbet med Lean tidligere.
Industrilederskolen er spesielt utarbeidet for å gi teoretisk og praktisk erfaring til alle
som arbeider med eller vurderer å arbeide med Lean som metodikk. Kurset gir din
virksomhet en unik mulighet til en felles Lean-plattform i implementeringen av
metodikken.

Gjennomføring
Det legges vekt på praktisk bruk av underviste verktøy ved hjelp av virkelige
oppgaver på linjer og maskiner. Kurset strekker seg over fem dager og vil i sin helhet
foregå hos en vertsbedrift. Alle oppgavene foregår i faste grupper. I tillegg til det
faglige vil du gjennom krevende gruppeoppgaver få praktisk erfaring i gruppeledelse
og gruppedynamikk.
Alle oppgaver presenteres i plenum og avsluttes med en presentasjon av ukens
arbeid til vertsbedriftens ledelse.
Kurset avsluttes med en eksamen og en utarbeidelse av en plan for hva du skal
benytte kursets innhold til i egen bedrift når du kommer hjem.

Innhold
 Tapsanalyse gjennom OEE-beregninger

 Operatørvedlikehold

 Forbedringsgrupper

 SMED

 Praktisk problemløsing

 5S

Praktiske opplysninger
Deltakerpris og kursdato oppgis ved forespørsel. Deltagerprisen inkluderer materiell,
maler og bespisning alle dager og faktureres ved påmelding.
Påmelding til kurset:
Harald Westgaard
E-post: Harald.Westgaard@sintef.no
Telefon: +47 412 01 757
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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