Yrkeshögskoleutbildning Processutvecklare LEAN,
220 Yh-poäng, ca 1,5 år (deltid 75 %)
Utbildningen är CSN berättigad.

Utbildningsstart: 1 sep 2014
Examen: 5 december 2015
Vill ni bli ett LIA-företag och eventuellt möta er framtida medarbetare?
LIA – Lärande i Arbete.
Ni får tillgång till en studerandes input om nyheter, alternativa arbetssätt
(nya ögon) och entusiasm för sitt blivande yrke.
Dessutom får ni möjlighet att prova på en eventuell framtida medarbetare
och bli förstahandsvalet som arbetsgivare när den studerande är klar med
sin utbildning.
På sin första LIA ska den studerande kartlägga en process, eller en del av
en process, sedan göra en sammanställning och identifiera
förbättringspotentialer för att sedan föreslå förbättringar med hjälp av LEANs
verktyg och metoder. Det kan vara en redan kartlagd process som behöver
ses över och den studerande kan med sina ”nya ögon” se områden som kan
förbättras. Den studerande kommer inte att hinna implementera förbättringar
under första LIAn men ni äger arbetet som den studerande lagt ned.
De studerande behöver tillgång till en handledare hos er som kan vägleda
och stötta dem i detta arbete samt med vilken de har regelbundna
avstämningar och den tiden ni lägger på den studerande kan ni få igen
mångfaldigt med den insatsen den studerande kan göra.
Huvudläraren för utbildningen våra studerande går är ingen mindre än
Daniel Olsson från Ilenio som är en huvudfigur inom LEAN-arbetet i Kalmar
Län och utför lyckade LEAN-uppdrag hos både stora och små företag.”
Den här utbildningen är till för att hjälpa företag att ta steg vidare i sin
utveckling. Med metoder från LEAN konceptet kan företagets processer
utvecklas för att göra rätt sak, i rätt tid och med rätt kvalité.
Processutvecklare LEAN är ett relativt nytt yrke trots att LEAN konceptet har
funnits i många år. LEAN är en filosofi för ständig förbättring som har slagit
igenom hos många olika typer av företag och organisationer t.ex. landsting,
industrin samt även tjänsteföretag.
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Utbildningens innehåll:









Processutveckling LEAN, 30 p
Affärsekonomi, 20 p
Projektledning 25 p
LEAN steg ett 30 p
LEAN steg två 30 p
Ledarskap i förändringsarbete
25 p
Examensarbete 10 p
LIA=lärande i arbete, (två
perioder) 10 veckor totalt,
50 p

LIA 1 pågår v. 14-18 2015 (75 %)
LIA 2 pågår v. 39-46 2015 (75 %)

Exempel på yrkesroller efter genomförd utbildning
- Processutvecklare
- Projektledare i förbättringsprojekt
- Kvalitetskoordinator
- Verksamhetsutvecklare
- Arbetsledare/Teamledare
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Yrkeshögskoleutbildningar är på eftergymnasial nivå
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
Teori varvas med praktik
I alla utbildningar ingår LIA = lärande i arbete som genomförs på en
arbetsplats
Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN

IUC Kalmar Län
IUC Kalmar Län har många års erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen kvalitetssäkras genom sin
ledningsgrupp, vars medlemmar är representanter från såväl arbetslivet som IUC Kalmar Län. Utbildningen granskas av
myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se
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