LEAN-SIX SIGMA
GREEN BELT
Green belt- koulutus antaa perustiedot Lean-Six
sigma –konseptista, ongelmanratkaisusta ja
tärkeimmistä tilastollisista työkaluista. Koulutuksessa
harjoitellaan myös projektijohtamista, sillä jokainen
osallistuja toteuttaa koulutuksen aikana konkreettisen
kehitysprojektin omassa organisaatiossaan.
Talentiimin GB-koulutus ylittää ASQ:n Body of
Knowledge-vaatimuksia.
Saadakseen täyden hyödyn koulutuksesta
osallistujalla tulisi olla koulutuspäivien aikana
käytössään kannettava tietokone ja Minitabohjelmisto (vaikka ilmainen demo-versio). Mutta
ilmankin pärjää.
Pääkouluttaja: Kirsi Heikkilä-Ilonen,
Master Black Belt
Kysy lisätietoja info@talentiimi.fi tai
puh. 010 231 1910

www.talentiimi.fi

Sisältö:
I jakso (2 pvää)
Lean - Six Sigma ja DMAIC-prosessi
Design for Six Sigma
Minitab-perehdytys
Määrittely-vaihe
Asiakkaan ääni
Projektin valinta ja business case, projektijohtaminen
Tiimityön välineet
II jakso (2 pvää)
Mittaus-vaihe
Prosessien kuvaaminen, arvovirrat, Waste Walking ja
5 S, FMEA
Tilastolliset peruskäsitteet
Mittausjärjestelmän luotettavuus ja analysointi
Prosessin kyvykkyys
Graafiset menetelmät
III jakso (2 pvää)
Analyysi-vaihe
Graafinen analyysi
Tilastollinen testaus
ANOVA
Korrelaatio ja regressio
IV jakso (3 pvää)
Parantaminen –vaihe
Lean-työkalut: TOC, SMED, TPM, Poka-Yoke
Design of Experiment (DoE)
Luova ajattelu
Ratkaisun valinta ja toteutus
Ohjaus-vaihe
SPC
Control Plan

GB-kurssien palautetta:
Asteikko 1 – 5 (paras)
Koulutuksen asiasisältö: 4.4
Kouluttaja: 4.7
Koulutuksen hyöty omassa työssä: ´4.3
Parasta antia: konkreettiset harjoitukset, hyvät
käytännönläheiset kouluttajat, innostavia
keskusteluja, kokemusten vaihtaminen muiden
kanssa

Kurssiin sisältyy:
-Laaja kurssimateriaali sekä tukimateriaalia ja työkaluja
sähköisessä muodossa
-Valinnainen Lean-Sigma -kirja valikoimistamme
-Paljon hauskoja ja mielenkiintoisia harjoituksia
-Mukava oppimisympäristö
-Projektituki tarvittaessa
-Projektin hyväksytysti tehneille Green Belt
--sertifikaatti

Talentiimi

Talentiimi kouluttaa vuosittain n. 100 Green Belttiä organisaatioiden ja yritysten
kehittäjiksi. Kaikille avoimien koulutusten lisäksi järjestämme yrityskohtaisesti
räätälöityjä kursseja. Pyydä rohkeasti tarjous!

Monimuotokoulutus 2021
MONIMUOTO koulutus, lähiopetuspäivät Helsingissä
23.-24.3.2021 lähiopetus
29.3.2021 verkko-opetus
8.-9.4.2021 lähiopetus
12.4.2021 verkko-opetus
21.4.2021 lähiopetus
3.5.2021 verkko-opetus
7.5.2021 verkko-opetus
Hinta: 2 400 €/ henkilö + alv
Ilmoittautumiset:
viimeistään 4.3.2021
info@talentiimi.fi tai
puh. 010 231 1910

Koulutusten hinnat sisältävät oppikirjan, oppimateriaalin, sekä
lounaat ja kahvit lähiopetuspäivinä.
Mikäli yrityksestä osallistuu useampi henkilö, seuraavilta hinta on -10 %.

Huom. Oppilaspaikkoja rajoitettu määrä, ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä

www.talentiimi.fi

