
	

  
Husk du altid kan kontakte os på info@imidt.dk – www.imidt.dk   

	

For at styre din vækst skal du:
 Have styr på de interne processer og kunne levere efter kundernes ønsker. 
 Have styr på dine omkostninger – for vækst kræver likviditet.  

 
Deltag i denne Vækstcamp og du vil komme til at forstå grundprincipperne i Lean og se forbedringsmulighederne i eget hus 
og dermed iværksætte forbedringer.  
Der vil være indlæg, øvelser og gruppearbejde, hvor deltagernes egen erfaring kommer i spil. Du vil også få konkrete 
værktøjer med hjem, som du mellem dag 1 og dag 2 kan afprøve i egen virksomhed.  

PROGRAM 
 

 Lean kan med fordel bruges i ALLE virksomheder - 
der er besparelser at hente og problemer at minimere.
 

 Små og nemme øvelser til at forstå - og starten på at 
arbejde praktisk med Lean i din egen virksomhed. 

 
 Værktøjspakken til en god start på at understøtte din 

virksomheds vækststrategi. 
 

 Fup og fakta om certificeringer. 
 

 Hvad er Six Sigma og hvordan kan det hjælpe dig? 
 

 
Underviser er konsulent Jens Peter Kristensen, der har stor 
erfaring som bl.a. Vice President Sustainability & Business Risk
og fabrikschef hos Vestas A/S.  
 
Målgruppen er mindre produktions- og handelsvirksomheder i 
region Midtjylland, der har mindst 5 ansatte.  

 

DET PRAKTISKE 

Tid og sted 

Tilmeldning 

27. oktober 2015 + 3. november 2015 
Begge dage kl.16.00-20.30 
Ny Smedegårdvej 8, 7400 Herning 

Mere information 

Tilmeld dig ved at kontakte: 
Annette Troelsen, Væksthus Midtjylland
att@vhmidtjylland.dk, 29 43 68 36 
Senest den 19. oktober 2015 

Privat rådgiver 
Jens Peter Kristensen 
www.jpkristensen.dk, tlf. 41 17 78 68 
 
Forløbet er gratis - der vil dog være et 
deltagergebyr, som efter forløbet 
refunderes af Væksthus Midtjylland. 
Betaling skal ske direkte til 
JPKristensen.dk - faktura sendes 
umiddelbart efter tilmelding og 
afhænger af deltagerantallet.   

BASISMODUL: 

Praktisk Lean 
hos dig 


