
Lean Yellow Belt hos Nic. Christiansen Gruppen

Mål for Nic. Christiansen Gruppen:
At få en introduktion til hvordan man kan 
bruge Lean tilgangen til et optimere 
processer og forbedre de daglige rutiner.

Process Performance® tilbyder support og uddannelse indenfor optimeringskoncepterne Lean og Six Sigma. 

Firmaet har over 15 års erfaring med effektivisering af arbejdsprocesser i danske og udenlandske virksomheder. 

Det er alt fra produktion, administration, udvikling og service. 

I Process Performance® produktportefølje indgår også Ledelses udviklingsprogrammer fra LMI Danmark.

Ønsker du hjælp til at indføre Lean i din 
virksomhed så kontakt:
Erik Olesen
erik@processperformance.dk
+45 2569 4492

Produkter leveret af Process Performance® 
➢ Lean Yellow Belt kursus på IBA, Kolding

Lean er ikke noget man arbejder med… det er en måde at arbejde på!
Lean handler om at fokusere på det der skaber værdi og minimere spild. Samtidigt handler det om at få gjort problemer 
synlige, så man løbende kan samarbejde om at løse dem på en struktureret måde og derved skabe varige forbedringer.
Med denne tanke valgte Bjørn Stourup, Quality & Process Manager hos NCG, at sende tre ambassadører fra 
virksomheden på et Lean Yellow Belt kursus på Kolding Erhvervsakademi, IBA. 
Det var Erik Olesen fra Process Performance® der var underviseren på kurset.

3 dages intensiv kursus
Lisbeth, Lotte og Rasmus brugte tre dage på en Lean Yellow Belt uddannelse, som var en kombination af teori og 
praksis. Ligesom der skulle arbejdes med hjemmeopgaver imellem kursusdagene. 

Simple praksisnære værktøjer der fokusere på kilden til problemerne
På uddannelsen blev der gennemgået nogle simple værktøjer til hvordan man kan synliggøre de daglige problemer.
Samt hvordan man via fx ”Fiskeben” og ”5 X Hvorfor” kan finde frem til hovedårsagerne, så man kan arbejde med at 
fjerne kilderne til problemerne i stedet for at behandle symptomerne.

Lisbeth Gejl Madsen - Logistic Specialist Hyundai Danmark og Procesambassadør udtaler:
”Som procesambassadør var kurset super interessant – det gav en rigtig god introduktion til Lean og et rigtig godt 
overblik over de mest relevante Lean-værktøjer. 
Rigtig god veksling mellem teori og workshops, hvor vi fik mulighed for at prøve teorierne af med praktiske 
hverdagseksempler.
Flere værktøjer kan med fordel implementeres i min hverdag med det samme, og forbedre den måde som vi bruger Lean 
og procesoptimering allerede”

Lotte Sieverts Sand - Daily Manager After Sales Support British Car Import og Procesambassadør siger:
”Super godt kursus, der veksler mellem teori og praksis. Meget relevante praktiske opgaver, hvor vi skulle bruge vores 
daglige arbejde som ”prøveklud” og nogen af dem kunne vi faktisk implementere med det samme efter endt kursus.
Gode værktøjer som jeg kan bruge i min afdeling, og selvom vi er langt med mange ting, er der en masse spændende 
ting at tage fat på. Jeg kan også bruge værktøjerne i mit procesambassadør-arbejde når der er brug for hjælp i andre 
afdelinger”

Rasmus Raaby Lorentzen - Executive & Strategy Assistant Hyundai Danmark og Procesambassadør udtaler:
”Vi lavede en rigtig spændende øvelse med LEGO som virkelig viste hvor vi er i NCG i forhold til processer og Best 
Practice. Vi kan få rigtig meget ud af fjerne unødvendigt spild og få vores processer standardiseret efter Best Practice. 
Det var dog også tydeligt at den type forbedringer tager tid at forankre. Det helt klart en vigtig læring vi skal tage med”

Fakta om Nic. Christiansen Gruppen:
Historien om Nic. Christiansen Gruppen 
begyndte i 1967 med importen af BMW.
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen 
importen af Hyundai, Honda, Ssang Yong, 
Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern 
Auto Group, Terminalen, British Motor Group 
samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG 
Finans.
Nic. Christiansen Gruppen opererer i 
Danmark, Norge, Sverige, Finland samt 
Baltikum og beskæftiger ca. 730 
medarbejdere.
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