INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT
Få succes med lean i virksomheden

Til virksomheden
Med Industriens lean-kørekort får jeres medarbejdere en teoretisk og praktisk
introduktion til lean, der kan understøtte jeres arbejde med produktivitet i virksomheden. 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 bliver du klar til at arbejde med lean på kun 10
dage. Du forstår effekten af lean og kan bidrage til at få lean-processer til at køre
i virksomheden. Dermed bliver din position på arbejdsmarkedet stærkere, fordi du
bliver en mere attraktiv medarbejder for de virksomheder, som arbejder med lean.
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 selvvalgt uddannelse. Læs mere om selvvalgt
uddannelse på ikuf.dk
Se hvad medarbejdere og ledelse på virksomheden DLF har fået ud af Industriens
lean-kørekort på leankk.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:

Scan koden og find
kurserne på amukurs.dk

			AMU-nr.
Intro til lean		49589
Lean værktøjsanvendelse for operatører		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. Log ind på Min Profil via amukurs.dk for at udskrive kørekortet.
Du har mulighed for at tage en del af forløbet online. Forløbet kan også
afholdes på virksomheden.

Find mere information og tilmeld dig på amukurs.dk
Skoler:
AMU-Fyn, Odense

NEXT - Uddannelse København

AMU Nordjylland, Aalborg

Learnmark, Horsens

AMU SYD, Kolding

Mercantec (LeaderLab), Viborg

AMU-Vest, Esbjerg

Selandia, Slagelse

Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød

Tradium, Randers

EUC Lillebælt, Fredericia

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

EUC Nord, Hjørring

Uddannelsescenter Holstebro

EUC Nordvest, Thisted
EUC Nordvestsjælland, Holbæk
EUC Syd, Sønderborg

Hvad koster det?
Taksten for AMU-kurser pr. deltager pr. dag er normalt 128 kr. eller 192 kr. afhængigt af kurset. Det gælder ufaglærte, faglærte og personer med en videregående
uddannelse, der ikke har brugt den de sidste fem år.
Derudover kan der være en tillægspris, hvis undervisningen skal tilrettelægges i
weekenden eller på et skiftehold. Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 80%
af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, hvis undervisningen foregår i
arbejdstiden.
VEU-godtgørelse i 2022 er på 4.465 kr. om ugen. Der kan også ydes tilskud til
transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på
www.veug.dk.
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