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KAIZEN™ Lean Black Belt
Sertifisering
Kaizen Institute Consulting Group, verdens ledende Leanrådgivnings-selskap, tilbyr Lean Black Belt sertifisering
gjennom Kaizen Institute Norway.

KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering

I vårt Black Belt sertifiseringskurs vil du få kunnskap om:
KAIZEN™ FORRETNINGSSYSTEM
• Forstå sammenhengen mellom nøkkelfaktorer som er
avgjørende for en virksomhets suksess, og hvorfor ledende Lean
selskap leverer mer verdi til sine kunder enn konkurrentene og
dermed sikrer en strategisk fordel i markedet:
o Vekst – Hvordan sikre tosifret forbedring år etter år
o Kvalitet/kostnad/leveranse – Hvordan sikre effektivitet
og flyt i verdiskapningen
o Motivasjon – Hvordan bygge en forbedringskultur
KAIZEN™ ENDRINGSMODELL – Internasjonal Lean Best Practice
• GJENNOMBRUDDS KAIZEN™– Lær hvordan de beste Lean
virksomhetene jobber med gjennombrudd – ved hjelp av
Kaizen-sprinter
• DAGLIG KAIZEN™– Best practice for daglig, teambasert
forbedring
• LEDERES KAIZEN™- Leders rolle i Lean satsningen. Hva må
ledere gjøre for å lykkes?
• STØTTE KAIZEN™– Hvordan etablere en profesjonell Leanstøttefunksjon for å sikre at Kaizen-transformasjonen beveger
seg med høy fart og kvalitet på alle nivåer i organisasjonen
• KAIZEN™ STRATEGI - Hvordan iverksette en Lean-strategi i din
virksomhet
LÆRE AV ANDRE
• Bedriftsbesøk hos ledende Lean virksomheter i Norge
SPESIALANVENDELSER AV LEAN
• Lean Construction – Hvordan redusere ledetid og kostnader ved
å anvende Lean prinsippene i prosjekter
• Lean Start Up – Hvordan bringe nye produkter og tjenester
raskt ut i markedet
• Lean Digitalisering – Hvordan sikre flyt i IT utvikling og levere
mer verdi til kunde
• Lean Innovasjon – Hvordan akselerere utviklingen gjennom
Lean

*) KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering forutsetter sertifisering til Lean
Green Belt nivå. Mangler du Yellow Belt og Green Belt sertifisering har vi
nå et spesialtilbud, se siste side.

Som sertifisert Kaizen Institute Lean Black Belt er du kvalifisert til å lede Leanarbeidet på din arbeidsplass uansett bransje eller nivå i organisasjonen.
Da Kaizen må være ledelsesdrevet oppfordrer vi sterkt ledere til å ta denne
sertifiseringen for å kunne ivareta sin rolle som leder i en Lean-organisasjon på en
god måte.
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Forelesere
Gunnar Førsund - Managing Partner i Kaizen Institute Nordic & Baltic.
Gunnar ble introdusert til Lean i GE i 2004 (utdannet Lean Six Sigma Black Belt) og har over 15 år
veiledet både overordnet ledelse, utøvende ledelse og ansatte på Lean i svært mange bransjer.
ZHan har også erfaring med Lean på strategisk styrenivå.

Tore Rustan - Partner Kaizen Institute Norway
Tore er tidligere leder for Shared Services i DNB, hvor han gjennomførte Lean-transformasjoner i
stadig nye enheter, med markante forbedringer på alle sentrale resultatområder. Han har særlig
kompetanse innen BREAKTHROUGH KAIZEN™– og har ledet kunder til betydelige
resultatforbedringer på svært kort tid.

John-Are Tharaldsen - Partner Kaizen Institute Nordic & Baltic
Leder av Kaizen Institute Lean Academy.
John-Are har gjennom hele sin karriere jobbet med forbedringer, effektivisering og utvikling i
Luftforsvaret, næringsliv, kommuner og statlige virksomheter. Gjennom kurs og
konsulentvirksomhet har han veiledet flere tusen ansatte og bidratt sterkt til å skape verdier for
samfunnet i norsk offentlig sektor.

Sigmund Jensen - Lean Construction-pioner, Innkjøpssjef i Kruse Smith.
Samarbeidet tett med Lauri Koskela og Glenn Ballard som utarbeidet Last Planner System og har
bred erfaring med bruk av denne metodikken både i byggesektoren og veiutbygging

Maria Lønnemo – Coach, Kaizen Change Mgt.
Maria er Lean Black Belt sertifisert og coacher ledere over tid på alle virksomhetsnivåer. Maria
har en allsidig bakgrunn og er bl.a. utdannet skuespiller. Hennes pedagogiske tilnærming er
moderne og uortodoks, og deltakerne blir tatt med på en reise som setter spor.

John Skaar – Ass. Professor, Universitetet i Agder
John har 20 års erfaring fra bygge og anleggsbransjen i Norge, med ansvarsområde/erfaringer
innen Lean Construction siden 2007. Han var tidligere leder av Skanska Norge sin Lean-satsing,
kalt Trimmet Bygging og tar nå doktorgrad innen Lean Construction på Universitetet i Agder.

Arild Førsund – Kaizen Institute Norway
Erfaren leder fra teknologisk industri. Har i en årrekke innehatt lederposisjoner i større selskaper
som ansvarlig for kvalitetsledelse og risikostyring. Hans innsyn i og forståelse av forskjellene i
tradisjonell kvalitetssikring og måten man innarbeider kvalitet i en Lean-virksomhet vil bidra til å
gjøre deltakere i stand til å lykkes med dette i egen virksomhet.

Jon Skogsfjord - Lean-nestor og ekspert på Toyota Kata og Oobeya
Jon har arbeidet med Lean-tenkningen fra lenge før ordet “Lean” ble knyttet til forbedringsfilosofien. Han har mange tiårs
erfaring som Lean-leder i virksomheter og ledet i en årrekke Lean-initiativet i NSB Materiell.
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Improving the World with
Everyone,
Everywhere, Every Day –
The KAIZEN™ Way
KAIZEN™ means “Change for the better”

Lean Consulting ble etablert i 2002 med www.lean.no og Lean Akademiet fra 2013. Fom 2019 er lean.no en del
av Kaizen Institute Consulting Group, www.kaizen.com.
Kaizen Institute (KICG) ble grunnlagt i 1985 av Masaaki Imai, forfatteren av bestselgeren «Gemba Kaizen». Imai
jobbet tett sammen med Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production Systems (Lean’s «far») over en
lengre periode. KICG har hatt en voldsom vekst og er tilstede i over 60 land. En rekke ledende internasjonale
konsern som BMW, Shell, Amazon, Volkswagen, Siemens, Coca Cola, Zara og Toyota har hatt stor suksess med
Kaizen.
Som en følge av vår unike opprinnelse, historie, og markedsposisjon som rådgiver og partner for multinasjonale
konsern, er Kaizen Institute verdens ledende eksperter på internasjonal Lean Best Practice. Vår tilnærming til
Lean er helhetlig og strategisk, og vår misjon er å spre Kaizen - kontinuerlig forbedring - verden over.
I Kaizen Institute Norway gjør vi dette bl.a. gjennom vår Lean Black Belt sertifisering. Vi tilbyr vår unike
kunnskap og innsikt i strategi og metoder som verdens mest fremgangsrike selskaper bruker til å skaffe seg et
strategisk fortrinn og for å levere mer verdi til sine kunder over tid slik at de vinner i markedet.

Spesialtilbud frem til 20.04.19
For sertifiserte Green Belts:
KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering, Oslo - Modul 1: 23. - 26. april, Modul 2: 3. - 6. juni
kr. 38.500 + sertifisering kr. 2.400. Vi tilbyr nå 10% rabatt – kr 34.650,- eks sertifisering.
For sertifiserte Yellow Belts:
Lean Green + KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering: (Yellow/Green - åpne månedlige kurs)
HALV PRIS på Green Belt kurs ved samtidig påmelding til KAIZEN™ Black Belt sertifisering.
Totalpris: 43.400 (+ sertifisering kr 3.600)
For dere som er i startfasen:
Lean Yellow + Green + KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering: (Yellow/Green - åpne månedlige kurs)
GRATIS Lean Yellow Belt kurs ved samtidig påmelding til KAIZEN™ Lean Green Belt og Black Belt sertifisering.
Totalpris: 47.300 (+ sertifisering kr. 4.800)
Gult og grønt belte tilbys i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tønsberg. Black Belt tilbys i Oslo og Bergen.

Påmelding: http://www.lean.no/ eller
jtharaldsen@kaizen.com
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