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Kurset giver adgang til akademieksamen i leanledelse inden
for faget Ledelse.

Lean anvendes over hele verden til at
optimere processer, skære overflødige
elementer fra, sætte kunden i centrum og
til at involvere medarbejdere i den
daglige drift samt det løbende
forbedringsarbejde.

På uddannelsen får du værktøjer og
metoder til at arbejde professionelt med
Lean. Du lærer også at analysere og
optimere dine egne processer med
henblik på at udvikle dem til et bedre
niveau.

VIL DU ARBEJDE MED LEAN I 
DIT NÆSTE JOB?



HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Kurset er for dig, der gerne vil lede organisationer gennem
processer og optimering som nuværende eller kommende
leder i en privat eller offentlig virksomhed.

Du bliver i stand til at identificere de organisatoriske
udfordringer og inddrage medarbejderne aktivt i leanpro-
cessen ved anvendelse af relevante værktøjer.

KURSETS OPBYGNING
Vores kursus i Lean er opbygget som et 6 ugers (30 dage) 
instruktørstøttet forløb, hvor du kvalificerer dig til at tage 
en akademieksamen. 

Du optjener desuden10 ECTS point. Akademieksamen 
består af en mundtlig prøve kombineret med et praktisk 
produkt og en disposition.

FORØG DINE JOBMULIGHEDER MED
ET KURSUS I LEAN

Kurset udbydes i samarbejde med UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole.

SÅDAN KOMMER DU PÅ KURSUS
Det er din A-kasse, der vurderer, om du er berettiget til 6
ugers jobrettet uddannelse. Er du i tvivl, er det altid en god
idé at kontakte dem.

Husk altid at medsende uddannelsespapirer og CV, når du
indsender blanket AR237. Det samme er gældende, når du
skal godkendes gennem en jobplan ved dit jobcenter.

INFORMATION & TILMELDING
Tilmelding sker via nyledige.dk/lean. Find den ønskede 
startdato og klik på ”reservér en plads”.

Vi reserverer herefter pladsen til dig, og vil kontakte dig 
for det videre forløb. 

Kurset for ledige varer 6 uger
(30 dage).

Under hele dit kursus har du adgang
til danskproduceret e-learning med 

film og teori.

Kom på kursus uanset, hvor du bor.
Vi har opstartsgaranti.

Alle kursister får tilsendt
bogpakke inden

kursusstart.

Kurset er godkendt på den landsdæk-
kende positivliste og på flere af de

regionale positivlister.

Igennem hele forløbet får du individuelt 
tilpasset undervisning og

sparring med din underviser.

Detaljer på nyledige.dk/lean


