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Kompetencer
Bred praktisk erfaring

Vi hjælper virksomheder i alle brancher 

med at tjene flere penge og blive mere 

konkurrencedygtige.

Mange år med undervisning

Med mere end 30 års erfaring er vi 

specialiserede i proces effektivisering og 

uddannelse indenfor LEAN, Six Sigma, 

TPM, Projektledelse, Effektiviseringskurser 

og Kompetenceudvikling.

Nøglen til succes

Vi ønsker, at virksomhedens 

medarbejdere skal have kompetencer 

til at effektivisere på deres niveau. 

Hemmeligheden bag effektivisering er 

kendskab til detaljerne i en virksomhed.

Undervisning i øjenhøjde

Al vores undervisning er lavpraktisk og 

sker i øjenhøjde med film og billeder. Vi 

har høj fokus på anbefalet læringsmiljø. 

Dette har vi erfaret giver høj effekt ved 

indlæringen.

Torben Kjær Madsen er uddannet Six Sigma Mas-

ter Black Belt og en af de få danske undervisere i 

alle niveauer af LEAN og Six Sigma. Desuden ud-

dannet og underviser i LEAN værktøjerne.

Virksomheder som Danish Crown Pork, FRØSLEV 

og Modulex A/S har Torben som fast facilitator 

af proces effektivisering samt LEAN og Six Sigma 

underviser.

Vores kunder fortæller, at de ser Torben som 

et naturtalent i at møde andre mennesker, der 

hvor de er. Balancen med at være både faglig og 

menneskelig stærk, er en helt unik evne Torben 

besidder. Han er utrolig vellidt af alle kunder.

Lisbet Rosendahl er træner på vores åbne kurser 

og virksomhedstilpassede opgaver. Hun har en an-

derledes sund og rummelig tilgang til mennesker, 

end de fleste. Det er hende som afholder medar-

bejder samtaler og personlige udviklingsforløb, og 

afslutter opgaverne med høj fokus på adfærd og 

forsvarsmekanismer. Hun giver en dybere forståel-

se for menneskelige behov og handlinger, som gi-

ver stor mening hos vores kunder. Derudover tov-

holder i vores eksklusive effektiviseringsnetværk.

Hun har studeret psykoterapi på Systemisk Institut 

for Familieterapi (SIF) og er certificeret Dale Carne-

gie® High Impact Presentations og Dale Carnegie® 

Course – Kommunikation og Ledelse. Videreud-

danner sig indenfor eksistentiel dynamisk psykote-

rapi, som er en 4-årig psykoterapeut uddannelse.

Torben Kjær Madsen Lisbet Rosendahl
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Uddannelsens opbygning
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Kursusdagens INDHOLD
LEAN POKA YOKE

Poka Yoke historie, Baka-Yoke kontra Poka-Yoke

Definering af LEAN POKA YOKE

Leadership and the Corporate Quality Culture

Forstå processen – hvilke værktøjer

Hvem er opmærksomme på menneskelige fejl?

Hvorfor POKA YOKE

LEAN POKA YOKE – OOE niveauet

POKA YOKE - anvendelsesområder

POKA YOKE principper

3 niveauer af kvalitetskontrol (Shigco)

LEAN POKA YOKE – ZDQ (Zero Defect Quality)

LEAN POKA YOKE: De 10 trin

LEAN KATA

POKA YOKE – 3 simple huskeregler

POKA YOKE faldgruber (pitfalls)
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