6. december 2018

Organisationsudvikling

2019

AMU-kurser

Planlagte
opstartsdatoer

Varighed
(dage)

AMU
Mål

Lean

Industriens Lean-kørekort

10

(4 moduler)
Kviknumre til efteruddannelse.dk:
Opstart i januar, kviknr: 851420639451
Opstart i marts, kviknr: 851420639582
Opstart i september, kviknr: 851420718211
Opstart i oktober, kviknr: 851420718212

40659
med flere

7/1
4/3
2/9
21/10

Foto fra Industriens
uddannelser

Se datoer for de enkelte moduler på
www.amunordjylland.dk/amu > organisationsudvikling

Vi tager forbehold for
ændringer.
Se altid aktuelle datoer:
www.amunordjylland.dk/
amu under
Organisationsudvikling

Medarbejderudvikling og innovation
Kommunikation og konflikthåndtering

11/2, 27/5

3

44853

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
(Afholdes som split-kursus: 2 + 1 + 2 dag)
Kviknr. til efteruddannelse.dk: 851420720261

8/5 – 9/5 + 13/5
+ 22 – 23/5

5

40805

Pædagogisk formidling i jobbet

Ring og hør nærmere

4

40603

21 – 23/1 +
28 – 30/1 + 4 – 5/2

8

40078

Dørmandsuddannelsen
Dørmandsuddannelsen – grundlag for autorisation
Kviknr. til efteruddannelse.dk:
Opstart 21/1:
851420639143
Opstart 6/5:
851420639145
Opstart 23/9:
851420709452
Undervisningstid: 16.00 – 23.24

6 – 8/5 +
13 – 15/5 + 20 – 21/5
23 – 25/9 +
30/9 – 2/10 + 7 – 8/10

Flere kurser

Organisationsudvikling 2019
Virksomhedsrettede kurser

Kontakt os

Kursusbetegnelse
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean

1

40658

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

3

43938

Anvendelse af 5-S modellen for operatører

2

43937

Lean værktøjsanvendelse for operatører

5

40659

Lean i vedligeholdet for operatører

1

40660

Operatørstyret optimering af vedligholdet

5

40661

Logistik for produktionsmedarbejdere

2

43943

Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper

1

44672

Lean Flow to Line for operatører

1

47371

Praktisk problemløsning for operatører

3

47373

Anvendelse standardiseret arbejde for operatører

2

47372

Udvikling af produktionsgrupper

Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2601
thar@amunordjylland.dk

Mie Sonne Nielsen
Kursussekretær
Tlf.: 9633 2602
miek@amunordjylland.dk

Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 2120 7196
ansb@amunordjylland.dk

Etablering af selvstyrende grupper

2

45364

Kommunikation i teams

3

45366

Teambuilding for selvstyrende grupper

2

45365

Videndeling og læring for medarbejdere

3

45369

Værdibaserede arbejdspladser

2

45368

Kunde/leverandørforhold for operatører

1

45363

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

3

45370

Kvalitetsstyring i virksomheden

3

45371

Systematisk problemløsning for operatører

2

43939

Tilmelding – ledige

Valideringsopgaver for operatører

3

43983

Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører

2

43941

www.amunordjylland.dk
eller pr. tlf. 9633 2211. Ledige skal kontakte
a-kasse eller jobcentret inden tilmelding.

Omstillingseffektivisering for operatører

2

43978

Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma

3

40656

Six Sigma for operatører

10

43981

Statistik for operatører

1

43982

Kanban-styring for operatører

2

43942

IT og produktionsstyring for medarbejdere

5

45361

Medarbejdere som deltager i forandringsprocessen

2

44383

Kvalitet

Tilmelding, virksomheder,
beskæftigede og selvstændige
www.efteruddannelse.dk
Ansøgning om VEU-godtgørelse skal ligeledes ske via www.efteruddannelse.dk

Deltagerbetaling

Værktøjer til effektivisering

Organisationsudvikling
hos AMU Nordjylland

Skab værdi med lean:
Industriens lean-kørekort

Når ledelsen i en virksomhed har udarbejdet
de strategiske retningslinjer for drift og
udvikling, er det vigtigt at fokusere på
medarbejdernes kompetencer for at sikre
øget konkurrenceevne og vækst. Det er
ikke alene tilstrækkeligt, at medarbejderne
kan betjene nyt produktionsudstyr, og at
de er informerede om de nye målsætninger
for virksomhedens udvikling. De skal også
være personligt rustede til at håndtere
forandringerne.

Med industriens lean-kørekort får medarbejderen en teoretisk og praktisk
introduktion til lean, der kan understøtte
arbejdet med optimering og produktivitet
i virksomheden. Medarbejderen lærer at
anvende de grundlæggende lean-værktøjer,
at arbejde med dem i praksis samt at bidrage
aktivt til implementering og fastholdelse af
lean. Lean har indflydelse på arbejdsgange,
organisering af arbejdet og ikke mindst
virksomhedskulturen.

Hos AMU Nordjylland hjælper vi den
enkelte virksomhed med at give sine
medarbejdere redskaberne til at håndtere
forandringer. Vi er med til at skabe den
fleksibilitet, ansvarlighed og ikke mindst
samarbejdsevne, som er afgørende for en
succesfuld organisationsudvikling.

Ring og hør nærmere om mulighederne
for tilpassede kurser til virksomheden.

Der er lovbestemt deltagerbetaling på
AMU-uddannelserne efter forskellige satser. Kontakt os for nærmere information.

Uddannelsessted
AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg
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