
Lean Six Sigma gult belte
Lean Six Sigma gult belte - 2 dager
Ved å ta dette kurset får du den internasjonale sertifiseringen Lean Six 
Sigma gult belte. Gjennom kurset lærer du hvordan du kan jobbe med 
forbedringer i egen organisasjon og hvordan du kan identifisere og fjerne 
tidstyver. Du vil få innføring i Lean-filosofien og grunnleggende opplæring 
i de mest brukte Lean-verktøyene. Kurset er praktisk anlagt slik at det 
blir flere øvelser som blant annet Lean-spill. Lean-spill er en morsom og 
 effektiv måte å forstå både verktøyene og effekten av Lean på. Gjennom 
dette kurset får du en flott kickstart til å skape en forbedringskultur i din 
bedrift. 

Gult Belte-kurs setter deg i stand til å øke kvalitet og lønnsomhet innen 
din virksomhet – basert på Lean Six Sigma som er verdens mest brukte 
forbedringsmetodikk. 
Etter endt kurs vil du kunne: 
• Ha ansvar for å gjennomføre mindre prosessforbedringer 
• Delta som teammedlem for å løse problemer etter Lean-tankemåten 
• Delta som fagekspert i forbedringsprosjekter 

Hvorfor Lean? 
For å være konkurransedyktig er man nødt til å konstant forbedre og 
effektivisere seg. Lean handler om å endre en hel kultur slik at alle ledd i 
organisasjonen jobber og løser problemer via nye metoder, nye verktøy 
og nye måter å lede og samarbeide på. Dette gjøres ved å inkludere alle 
ansatte slik at et fullstendig eierskap til endringer og forbedringer  oppstår. 
Dette er en krevende prosess, men blir det gjort på riktig måte, kan 
 gevinstene være store. 

Målgruppe 
Dette kurset krever ingen forkunnskaper og er for ledere og  medarbeidere 
som trenger et beslutningsgrunnlag om å implementere Lean. 

Sertifisering 
Kurset avsluttes med en 30-minutters eksamen, og deretter får du den 
internasjonale sertifiseringen Lean Six Sigma gult belte. 

Kursholdere 
Kurset blir holdt av Lean Communications AS hvor alle medarbeiderne og 
kursholdere er tidligere linje-ledere fra ulike bransjer. Vi har lang erfaring 
med Lean og forbedringsarbeid, og i tillegg til å holde kurs er vi ute i 
 bedrifter for å hjelpe til med forbedringsarbeid. 
Lean Communications har holdt kurs siden 2009 og har sertifisert flere 
tusen gulbelter. 

Dag 1
09:00 – Start
Introduksjon til Lean
Leanspill

11:30 – Lunsj

De fem lean-prinsippene
Lean thinking
Prosessbeskrivelser og flyt
Komme i gang med Lean
16.00 – Avslutning

Dag 2
08:00 – Start
Oppsummering dag 1
Lean lederskap
Introduksjon til PUKK og 
prosjektstyringsverktøyet A3

11:30 – Lunsj

Lean metoder og verktøy
Oppsummering
Eksamen og utdeling av 
sertifikater
16:00 – Avslutning
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www.nito.no/kurs-og-arrangementer/lean-six-sigma---gult-belte2/
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