
INNEHÅLL 
Denna utbildning vänder sig till de 
som redan har påbörjat sin resa 
mot Lean och vill ge sina ledare 
och nyckelpersoner en möjlighet 
att utveckla sitt ledarskap utifrån 
att alla individer ska tillåtas lära 
och växa som individer i organisa-
tionen. Utbildningen behandlar  
en del teorier som varvas med 
diskussioner och en praktisk  
dialogövning. Hemuppgift mellan  
passen ingår.        

Dag 1: 
• Lean ledarskap intro 
• Hur skapas engagerade  

medarbetare 
• Att leda genom öppna frågor - 

Att lyssna - Att utmana -  
Hemläxa på eget företag   

Dag 2: 
• Uppföljning och diskussion 

kring hemläxa  
• Utmaningar för ledare vid ett 

Lean-införande 
• Ledarnas arbetssituation.  

Dag 3: 
• Hur får ni ledare inom bolaget 

som fortsätter utvecklas? 
• Dialogövning 

DATUM
Dag 1: 11/11  kl 08.00 – 12.00 
Dag 2: 25/11  kl 08.00 – 12.00 
Dag 3: 8/12  kl 08.00 – 12.00

MÅLGRUPP 
Kursen vänder sig främst till 
ledare och nyckelpersoner inom 
produktion som bör känna till 
hur ledarskapet kan påverkas 
vid införande av Lean. Det är en 
fördel (men inte nödvändigt) om 
kursdeltagarna spelat Leanspel 
eller genomgått en grundläggande 
Lean-utbildning.  

PRIS  
25 000 kr. Delägare av IUC Norr 
har 5000 kr rabatt. Denna  
utbildning är en del av ett  
utbildningsprogram. Priset gäller 
för 1 plats vid 5 valfria kurser.  
Information om vilka kurser som 
ingår i programmet hittar du här.

Utbildning: Lean och ledarskap  
(3 halvdagar)

ONLINE | DARIS

Lean handlar om att reducera slöserier samt att utjämna och reducera belastningar på ditt 
produktionssystem. Detta görs alltid i nära samverkan med personalen och därför är ledar-
skapets utveckling och samsyn kring Lean av största vikt.

OM UTBILDNINGS- 
LEDARNA:
Jennie Söderlind, iTid  
har många års erfarenhet 
av produktionstekniskt 
arbete inom tillverk-
ningsindustrin som tek-
niker, projektledare och i 
ledande befattningar.

Magnus Olsson, iTid  
har lång erfarenhet av 
arbete i tillverkande in-
dustri med internlogistik, 
processteknik och verk-
samhetsutveckling. 

Anders Sörqvist, iTid 
är en erfaren konsult  
som med förståelse för 
de strategival som finns 
i ett tillverkande företag 
kan omsätta strategierna 
till handling. 

Klicka här för anmälan!

ANMÄLAN SENAST
Sista anmälningsdag 29/10 2021.

https://iucnorr.se/vara-erbjudanden/daris/utbildningar-inom-daris/
https://p3g1la6hgiz.typeform.com/to/r7RqaLg4



