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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.

Mads Bruun Larsen er uddannet civilingeniør og 

ph.d. og Six Sigma Black Belt. Han har arbejdet 

mere end 10 år som konsulent indenfor Operatio-

nal Excellence. Han har ledet flere projekter inden-

for effektivisering og trænet medarbejdere i LEAN 

og Six Sigma både nationalt og internationalt.

Til dagligt er Mads ansat som underviser på SDU 

hvor han underviser diplom- og civilingeniører in-

denfor statistik, kvalitetsstyring og -ledelse samt 

procesoptimering.

Torben Kjær Madsen Mads Bruun Larsen
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Kursusdagens INDHOLD
MINITAB

Hvordan kan data hjælpe dig?

Data hjælper os: Speak with data

God dataindsamling

Introduktion til forståelse for datatype

Stikprøver

Gennemgang af statistiske begreber

Normaldistribution: Normalfordeling

Z-tabeller

Kontroldiagrammer

Frekvensdiagrammer

Pareto-diagrammer

Punktdiagrammer

Regression

Proceskapabilitetsværktøjer

Behandling af aktuelle emner fra jeres virksomheder 


