Udtalelser fra kursister på Erhvervsakademi Kolding
”Meget præcis forklaring i hvordan Lean værktøjerne
anvendes og med gode historier fra hverdagen, som
støtter op om undervisningen”
Bjarne H. Hansen
CNC operatør hos NSM maskinfabrik
“Meget positivt over det intense kursusforløb. Fint at
underviseren bringer emner på banen fra egen
hverdag, da det fremmer forståelsen”
Lone Hammelsvang-Hindkjær
Produktionschef hos Stof & Stil
“Jeg har haft kurser i Lean tidligere. Men efter
deltagelsen på Lean Ledelse i Praksis hos IBA har jeg
indset, at mit hidtidige kendskab kun har været på et
meget lille niveau. Efter gennemførelse af forløbet på
IBA og med Erik fra Process Performance® som
underviser, har jeg opnået et super indblik i Lean”
Kim Reckweg
Leder indenfor restaurationsbranchen
“Det har været et inspirerende kursus. Det var rigtigt
godt med de opgaver der skulle løses i grupper,
hvilket gjorde at vi kunne lære af hinanden.
Underviseren har været rigtig god til, at fortælle i
billeder under kursus forløbet”
Jens Christian Olesen
Afdelingsleder hos Danish Crown Beef Holsted

”Erik er engageret og målbevidst i sin undervisning
og god til at lære fra sig. Virkelig spændende
præsentation af emnet. Jeg anbefaler gerne Erik til
andre”
Pia Daugbjerg
Produktions Teknolog
“Ekstremt effektivt og super interessant
undervisning. Jeg blev meget motiveret af den
akkuratesse som Erik udstråler”
Lars Bo Purr
Afdelingsleder hos Danish Crown Pork Herning
“Godt undervisningsforløb, hvor der blev blandet
med praktisk og teoretisk undervisning. Der blev
givet gode praktiske eksempler fra det virkelige liv.
Super :-)”
Søren Ege Nielsen
Afdelingsleder hos Hjemmeværnet

“Rigtig god veksling mellem teori og praktiske
opgaver. Mange gode eksempler på tavlen, som
gjorde det nemmere at omsætte teori til praksis”
Lone Gjesse
AAOSteel
”Meget godt og brugbart kursus. Jeg føler mig
meget klar til indførelse af Lean på min
virksomhed”
Ole Beck Jørgensen
Afdelingsleder hos Danish Crown Pork Blans

Fakta om Erhvervsakademi Kolding:
Erhvervsakademi Kolding udvikler og tilbyder
videregående uddannelser. Akademiet er et af
landets mest internationalt orienterede
erhvervsakademier med mere end 85
udenlandske partnerinstitutioner, fordelt over
hele verdenen. Der bliver uddannet 4.700
kursister om året. Akademiet har 130
fastansatte medarbejdere og 75 freelance
undervisere.
Process Performance® er fast underviser
indenfor fagene Lean og Six Sigma.
Kurser leveret af Process Performance®
➢ Lean Yellow Belt
➢ Lean Ledelse i Praksis
➢ Lean Green Belt
➢ Kvalitetsoptimering med Six Sigma
Erfaring og potentiale:
Siden 2014 har Process Performance®
uddannet over 100 kursister på
Erhvervsakademi Kolding.
Målt på 30 kursisters opgaver, er der opnået
potentielle besparelser på mere end 28 mio kr.
- svarende til over 800.000 kr. pr. kursist.
Ønsker du at uddanne dine medarbejdere
indenfor Lean eller Six Sigma så kontakt:
Erik Olesen
erik@processperformance.dk
+45 2569 4492

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.
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