Q&A om Industriens lean-kørekort
Hvem kan få Industriens lean-kørekort?
Lean-kørekortet består af AMU-kurser. AMU-kurser er efteruddannelse til
faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder.
Ledige og selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at tage leanuddannelsen.
Hvornår er lean-kørekortet relevant for mig?


Hvis du er ansat på en virksomhed, som arbejder med lean i
produktionen.



Hvis du gerne vil søge nyt job i brancher/virksomheder, som arbejder
med lean.



Hvis du leder en produktion, som er optimeret med lean, og ønsker at
anvende det i virksomheden og hos medarbejdere i produktionen.

Hvad får jeg ud af at tage lean-kørekortet?
Du får et indgående kendskab til de grundlæggende lean-værktøjer og er i stand
til at forstå, igangsætte og understøtte lean-processer i virksomheden.
Skal man vide noget om lean, inden man begynder på forløbet?
Nej, men det er selvfølgelig en fordel at have en vis forståelse for, hvad lean
anvendes til i produktionsvirksomheder.
Kan jeg få kørekortet, hvis jeg tidligere har taget de samme AMUkurser?
Ja, men kurserne skal være taget inden for 2 år. Hvis de er det, kan du kontakte
Industriens Uddannelser på info@industriensuddannelser.dk og få kørekortet
tilsendt på e-mail.
Skal man tage kørekortet som et samlet forløb?
Det anbefales, at du tager lean-kørekortet som et samlet forløb, da du vil få det
bedste udbytte.
Er lean-kørekortet kun for medarbejdere i produktionsvirksomheder?
Nej, men kørekortet er målrettet medarbejdere i produktionsvirksomheder eller
ledige, som ønsker at arbejde i industrien. I undervisningen bruges leanværktøjer, cases, typiske problemstillinger og udfordringer, der tager
udgangspunkt i industrien, men som også kan bruges i andre erhverv.
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Hvor kan jeg tage lean-kørekortet henne?
17 erhvervsskoler fordelt i hele landet udbyder lean-kørekortet. Se hvilke skoler
på amukurs.dk/lean. Her kan du også læse mere om de enkelte kurser.
Hvordan foregår den online del af undervisningen?
Du har mulighed for at tage en del af forløbet online. Det betyder, at du på
virksomheden løser lean-opgaver med mulighed for online support og sparring
med andre kursister og en underviser. Hvis du ikke har adgang til en pc og/eller
internet på din virksomhed, stiller skolen dette til rådighed.
Er lean-kørekortet meget teoretisk?
Industriens lean-kørekort består af både teori og praksis. Du vil få kendskab til
det teoretiske omkring lean, men du skal også arbejde med lean i praksis.
Hvad koster lean-kørekortet?
Kursusforløbet udbydes gennem AMU med gældende takster og mulighed for
VEU-godtgørelse. Forløbet koster i alt 1460 kr. Se mere på amukurs.dk, når du
tilmelder dig.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Tilmelding skal foregå elektronisk. Du kan finde de enkelte kurser på
amukurs.dk/lean, hvor du også kan tilmelde dig kurset.
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