INTERNATIONELL
CERTIFIERING I LEAN
Leancertifieringen som utveckats vid Cardiff University
har fått ett bra genomslag i Sverige. Certifieringen är en
möjlighet att verifiera din kompetens och ett uppskattat
stöd för din egen utveckling.
Mer info på nästa sida »

NU ÖVER

180

UTFÄRDADE
CERTIFIKAT
I SVERIGE!

ETT KVITTO PÅ DIN KOMPETENS

– OCH ETT STÖD FÖR DIN UTVECKLING
Varför välja leancertifieringen Lean Competency System?
» Värdet av en certifiering bygger på hur känd och

ansedd den är. Lean Competency System har antagits
av flera internationella kunskapsorganisationer och
statliga myndigheter.
I Sverige har vi redan utfärdat över 180 certifikat.
Certifieringen är nu en välkänd kvalitetsstämpel på
kompetens inom lean.
» Standarden bygger på väldefinierade kriterier för

teoretisk kunskap och praktisk tillämpning.
» Certifieringen är inte bara ett kvitto på din nuva-

rande komptens. Det är också ett ramverk som ger
stöd för din fortsatta utveckling.

CERTIFIERINGSNIVÅER
Certifieringen finns i tre nivåer, se tabellen längst
ned.
UTBILDNING
För varje nivå finns krav på genomförd utbildning.
Certifiering kan genomföras inom ett år efter avslutad utbildning.
EXAMINATION
Skriftligt test. Sker individuellt vid önskad tidpunkt,
kandidaten svarar inom 8 timmar. Dokumentation av
praktisk erfarenhet, se tabellen längst ned.
FRÅGOR OCH BOKNING AV TEST
För frågor och bokning av test, kontakta Pia Anhede,
0705-43 80 48, pia@anhede.com.

» I Sverige kan du genomföra certifieringen på svenska.

LEAN STARTER

LEAN INITIATOR

LEAN LEADER

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inga

Godkänd certifiering Lean Starter

Godkänd certifiering Lean Initiator

UTBILDNING

En utbildning, 1 dag:

En utbildning, 3 dagar:

En utbildningar, 3 dagar:

Leanspelet eller
Lean Admin-spelet.
Ingår som dag 1 i utbildningen
Lean i praktiken.

Lean i praktiken

Lean Advanced

REKOMMENDERAD
LITTERATUR

Ingen

» Ny verktygslåda för Lean eller

» The Toyota Way to Lean

PRAKTISK
ERFARENHET

Ingen

Deltagit i en leanimplementering.
Dokumenteras genom A3 (mall
skickas ut) och telefonintervju

Drivit en del av en leanimplementering. Dokumenteras genom
projektbeskrivning (mall skickas
ut) och telefonintervju

TEST

Skriftlig reflektion,
genomförs individuellt

Skriftligt test,
genomförs individuellt

Skriftligt test,
genomförs individuellt

CERTIFIERINGSAVGIFT

2 500 SEK exkl moms.
Utbildningsavgift tillkommer

6 500 SEK exkl moms.
Utbildningsavgift tillkommer.

6 500 SEK exkl moms. Utbildningsavgifter tillkommer.

Totalpriset för Lean Starter och
Lean Initiator inklusive utbildningsavgifter är 24900 SEK exkl
moms.

Totalpriset för Lean Starter, Lean
Initiator och Lean Leader inklusive
utbildningsavgifter är 49300 SEK
exkl moms.

NIVÅ

Lean handbok för service och
tjänster
» Lean management – med hjälp
av A3-analyser (rekommenderas,
ingår ej i utbildningsavgift)

Leadership

» Staying Lean

