LEAN MASTER PROGRAM
“ Több, mint oktatás!”
Teljes körű eredményorientált szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek az új ismeretek
megszerzésétől, a legjobb gyakorlatok (Best Practice) megosztásán át a megvalósításig.
Cégünk az elmúlt 15 évben, több mint 5000 lean szakembert képzett Magyarországon, akik
jelenleg számos vállalatnál vannak meghatározó pozícióban.
A „Lean Master Program” egy több szintű, strukturált képzési rendszer, amely az alapoktól a
gyakorlati megvalósításig képes támogatni a Lean bevezetésben a vállalati szakemberek
fejlesztését. A „Lean Master Program” egyes moduljai egymásra épülnek, és a képzés végére
olyan komplex, és rendszerezett tudásanyagot és gyakorlati tapasztalatokat biztosítanak a
résztvevőknek, amelyek segítségével képesek lesznek eredményesen támogatni a Lean
Menedzsment sikeres vállalati bevezetését.
A program modulok különböző időpontokban, önállóan is elvégezhetők, illetve
megrendelhetők.
Minden egyes képzési modul elvégzése során a résztvevők konkrét pilot projekteket
valósítsanak meg (mely során az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák)
tréneri támogatással és módszertani segítséggel, amely eredményét az utolsó alkalommal
prezentálják a képzés többi résztvevőjének.
Letölthető tájékoztatók a programról:
LEAN Master Program
Lean Bevezetési Program tájékozató

A Program szintjei, moduljai

1. szint
Alapképzések

2.szint
Szakirányú képzések

3. szint
Gyakorlati workshop

Kaizen Menedzser képzés

Lean Menedzsment képzés

Gemba Kaizen workshop

Kaizen rendszer képzés

Lean Office képzés

Lean Office Workshop

5S képzés

Lean a logisztikában
képzés

TPM Workshop

Problémamegoldás képzés

Lean Quality képzés

JIDOKA Workshop

Lean Vezetés - Lean
Coaching képzés

Lean Maintenance - TPM
képzés

5S Workshop

5S Auditor képzés

Lean tréner képzés

Lean Master Tanúsítvány 

Azok, akik a Lean Master Program 3 egymásra épülő
szintjét sikeresen elvégzik, Lean Master Tanúsítványt
kapnak.

A Lean Master Tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek 10% kedvezménnyel vehetnek részt,
minden Best Practice Fórumon és Lean Fórum Konferencián és bekerülnek a Lean Master
Adatbázisba.

Master képzések

Value Stream
Management képzés

A Master képzéseket elsősorban a Lean Master tanúsítvánnyal
rendelkező vagy már alap Lean ismeretekkel és gyakorlattal
szakembereknek ajánljuk.

TPM MASTER képzés

JIT - KANBAN képzés

