Årets begivenhet

Leandagen i Bergen
Scandic Bergen City
16. februar 2017
Hør noen av Nordens BESTE Lean-foredragsholdere og bygg Leannettverk i Bergensregionen!
Årets hovedfokus er Lean - energi og vilje i forbedringsarbeid
Niklas Modig
Foredragsholder, forfatter og forsker ved Stockholm School of Economics
Niklas’ viktigste forskningsfokus er hvordan Lean konseptet og Toyota Production System kan
brukes og integreres i hele verdikjeden i organisasjonen.
Han er også godt kjent for sitt Lean management konsept som mange toppledelser har vedtatt.
Parallelt med sin forskning har Niklas også gjennomført undersøkelser om endringsledelse og
kompetanseutvikling ved å gjøre kvalitative studier av ulike organisasjoner, grupper og
enkeltpersoner. Han coacher studenter, kunstnere, topp-idrettsutøvere og ledere innen
personlig effektivitet og work-life balance. Hans siste konseptet kalles Lean On Myself.

Robert Kusén
Vice President for SSAB EMEA, tidligere Leansjef i Södertälje kommune og verkstedsjef for
Scanias motormontering.
Robert er nå en av de mest ettertraktede foredragsholdere innen ledelse basert på Leanfilosofi.
Han er også forfatter av boken "Respekten för människan".
Respekten for mennesket er et verdisett som ligger til grunn for alt innen Lean. Med dagens
lederskap ser man ofte ikke hvem menneskene egentlig er og hva de kan, bare hvem de er i det
gjeldende systemet i virksomheten. Utfordringen er derfor å lære seg å se og møte mennesker
ut fra deres egentlige og ofte skjulte kapasitet; det begynner altså med ledernes menneskesyn.

Ytterligere foredragsholdere vil bli annonsert innen kort tid

For påmelding klikk her
Eller se Lean Forum Bergens hjemmesider
for fortløpende oppdateringer

BLI MEDLEM
I LEAN FORUM BERGEN
Lean Forum Bergen er et tverrfaglig initiativ som skal bidra til
• Å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseutvikling og gjensidig
utveksling av erfaringer, for på denne måten styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige
virksomheter.
• Å øke samarbeidet om innovasjon og virksomhetsutvikling mellom forskjellige typer industri,
offentlig og privat tjenesteyting samt forsknings- og utdanningsmiljøer
• Å gjennomføre erfaringsutvekslinger gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, felles
treningsfasiliteter, konferanser, møteplasser og studietilbud.

Lean Forum Bergen skal tilføre kundeverdi
• Kunnskap om hvordan virksomheten kan utvikle verdiskapingsprosesser i verdensklasse.
• Etablering av en forbedringskultur ved implementering av kontinuerlig forbedringsarbeid i
virksomhetene.
• Utnytte erfaringer fra regionale, nasjonale og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer.
• Gi inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner.
• Nyttiggjøre oss forskning og videreutvikle ”den norske modellen” i samarbeid med regionale
læringsmiljøer.
• Forbedre læringsarenaer/øvingsarenaer for Lean ledelse innenfor alle typer virksomheter.
• Bidra til utvikling av studietilbud innen forbedringsledelse og Lean.

Medlemskap koster 3000,- pr. år for bedrifter
Personlig medlemskap er gratis
Meld deg inn via skjema på
www.leanforumbergen.no

