Uddannelse af lederen som coach af forbedringer

ImprovAbility Leadership uddannelsen er den
eneste uddannelse, der fokuserer på de
kompetencer, der skaber ledere, der effektivt
udvikler dygtigheden indenfor produktudvikling.

Uddannelsen supplerer en leders klassiske
kompetencer med de kompetencer, der er
specifikke for at lede virksomheden til at blive bedre
til at gennemføre forbedringsprojekter. Vækst
gennem fx bedre produktudvikling kræver
kompetencer, der ikke udbydes på de klassiske
uddannelses organisationer, og udgør derfor ofte
en usynlig barriere for vækstmålene.
Whitebox har derfor udviklet denne uddannelse
sammen med andre ledende eksperter indenfor
feltet i Europa, og Whitebox udbyder, som de
eneste denne uddannelse, hvor traditionel
undervisning flettes ind i deltagernes daglige
arbejde. Vi bygger på cases, der er aktuelle for
deltagerne, så læringen så vidt muligt bliver til
bedre performance i virksomheden med det
samme. Opgaverne laves i grupper, og deltagerne
skal bruge hinandens erfaringer til løsningen.
Whitebox forventer at gevinsten ved dette netværk
fortsætter efter uddannelsen.
Uddannelsen giver adgang til tage eksamen
igennem et international anerkendt ECQA certifikat.
Kurset tager udgangspunkt i SPI Manifestet fra
2009, hvor internationale eksperter samlet i
Spanien definerede hvad der er væsentligt i
arbejdet med procesforbedring.

ADOPT

ImprovAbility Leadership
Indhold
Kursusmateriale er på engelsk.
Unit 1: PI Involvement and Commitment Issues
•

PI Team-working Skills

•

Multicultural PI Teams

•

Organizational Culture Influencing PI

•

Modern Group Motivation Techniques for PI

Unit 2: Improvement Models
•

Process and Life Cycle Models

•

Process Improvement Models

•

Process Design & Process Description Models

Unit 3: Managing Process Improvement
•

Supporting Top Manager for Organizational
Change Management

•

PI Drivers Analysis

•

Alignment of PI Goals to Business Goals

•

Process Measurement, Data Collection and
Analysis

•

PI Leadership

Unit 4: Implementation
•

Planning Improvement

•

Deployment of PI

•

Reporting SPI & Awareness Creation

•

Experience and Good Practice Sharing

Deltagere
Deltagere på kurset har typisk det fulde ansvar eller
et delansvar for, at deres virksomhed bliver
dygtigere til at udvikle produkter og gennemføre
projekter.

ImprovAbility Leadership uddannelse
Fundament
Uddannelsen baserer sig på
søjler:
•

fire unikke faglige

SPI Manifestet, hvori 29 internationale eksperter
er enige om hvad der er vigtigt når processer
skal forbedres (http://whitebox.dk/spi-manifesto/)

•

ECQA SPI manager syllabus, som er en
international
anerkendt
og
certificeret
uddannelse (http://ecqa.org/index.php?id=37)

•

ImprovAbility og ISO/IEC 33014, som
definerende
indenfor
forbedring
produktudvikling (http://improvability.dk/ )

•

er
af

Erfaring. Whitebox har erfaring fra vurderinger,
træning, coaching af mere end 500
virksomheder indenfor produktudvikling gennem
25 år.

Kurset udbydes i små hold af virksomheder der
bidrager til hinandens læring. Virksomhederne
udvælges af Whitebox. Datoer og nærmere detaljer
planlægges for hvert hold.
Datoer for næste hold planlægges sammen med
deltagerne: 2 dage, 2 dage og 3 dage – hen over 3
måneder, så der er tid til hjemmeopgaver.

Pris
Kursus forløb: Kr. 35.000
Internat udgifter (udlæg): Kr. 10.000
ECQA certifikat, Kr. 4.000
Alle priser er excl. moms. 25% forudbetaling.

ECQA
Det vil på baggrund af kurset være muligt at tage
en ECQA eksamen.

Praktiske oplysninger
Kurset gennemføres som et forløb over to
måneder, med tre gange internatkursus (i alt 7
kursusdage), plus hjemmearbejde på en relevant
case i egen virksomhed. Certifikatet udstedes, på
baggrund af en beskrevet case, hvor den
studerende har demonstreret at kunne anvende de
relevante koncepter på egen arbejdsplads.

ECQA:
European Certification and
Qualification Association
Piaristengasse 1, A-3500 Krems , Austria

www.ecqa.org info@ecqa.org

” Jeg har aldrig været på et kursus, hvor det efterfølgende har været så direkte
anvendeligt.
Det er et veltilrettelagt forløb, med god plads til case- præsentationer,
refleksioner og sparring.
De mellemliggende opgaver var dejligt konkrete, og medførte en naturlig
forankring i stoffet, ligesom det var umiddelbart anvendeligt i det PI-arbejde vi
alle var i gang med ”derhjemme” ”
- Louise Andreasen,
QHSE Manager
Eltronic A/S
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