Lean and Green
Minskad miljöpåverkan, ökat engagemang, högre lönsamhet!

Verkligt lärande byggt på forskning,
djupgående case och praktisk
träning på ett värdföretag.

27-28 februari 2014
Göteborg

UTMANINGEN

Så kan Lean & Green minska kostnaderna
och skapa nya konkurrensfördelar
Att människan påverkar miljön är ett faktum, ändå är det få företag som
arbetar framgångsrikt med att minska sin miljöpåverkan. En orsak till att inte
mer görs är att metoderna för att driva miljöarbetet är outvecklade.
På detta Master Meeting kommer professor Keivan Zoakei att visa ett innovativt och praktiskt angreppssätt: använd det bästa från lean för att lösa
miljöutmaningarna och uppnå samtidigt högre lönsamhet.
Under dessa två dagar kommer fokus lyftas från att något behöver göras, till
hur det i praktiken kan gå till. Genom ett unikt upplägg med träning i verkligheten på värdföretaget Mastec Stålvall, kommer du att få lära hur anpassade
leanmetoder kan användas för att minska miljöpåverkan.
Keivans angreppssätt bygger på tio års forskning och praktiskt arbete inom
olika branscher och länder. Du kommer att få ﬂera djupgående case på hur
företag har använt decenniers lärande inom lean för att skapa ett engagemang i arbetet med minskad miljöpåverkan, minskade kostnader och
tillgodose ökade kundkrav.
Lean & Green är en utmärkt kombination som ger strukturerade metoder för
dig som arbetar med miljöfrågor och nytt bränsle till dig som arbetar med
lean.
Välkommen till två kunskapsfyllda dagar!
PIa Anhede, Joakim Hillberg och Rikard Sjöström
Ansvariga för leanutbildningar inom Plan och Lean Forum

PROGRAMMET

På agendan
» Praktisk träning i leanmetoder för att minska miljöpåverkan och skapa
ett uthålligt förbättringsarbete. Kartlägg nuläget, identiﬁera potentialer
och bestäm de första stegen.

» Så kan utmaningar inom miljöarbetet vändas till konkurrensfördelar med
hjälp av lean. Argument för att lyfta miljöarbetet till den prioriterade
agendan.

» Djupgående praktiska case, träning i verkligheten hos värdföretaget och
vetenskapliga resultat från tio års forskning inom Lean & Green.

» Tid för reﬂektion, diskussion och för att börja utveckla en ”road map”.

Keivan Zoakei
Keivan är gästprofessor vid University of Buckingham och har varit chef för Europas ledande
leancenter Lean Enterprise Research Center i
Cardiff. Han är konsult på SA Partners som leds
av professor Peter Hines.
Keivan medverkade på Lean Forums konferens i
oktober. Läs mer om innehållet från den konferensen i nyhetsbrevet Lean Learnings.

LÄS MER I NYHETSBREVET
PLAN.SE/LEAN-LEARNINGS

För dig som...
» arbetar med att minska miljöpåverkan och vill lära dig nya metoder
för att driva arbetet mer systematiskt och med en beprövad struktur
för att engagera hela organisationen.

» arbetar med lean och vill använda dina leankunskaper för att driva
både reducering av miljöpåverkan och kostnader.

» vill se praktiska exempel och få ekonomiska argument för nyttan med

Bokning

ett systematiskt miljöarbete för att kunna lyfta frågan internt.

Tid: 27-28 februari 2014
Kl 10.00-17.00 dag 1, kaffe från kl 09.30.
Kl 08.45-16.00 dag 2.
Plats: På värdföretaget Mastec Stålvall,
Benjamins väg 6 i Partille utanför Göteborg

Boka senast 19/12
och få 1000 kr rabatt.
Boka senast 17/1
och få 500 kr rabatt.

Pris: 9900 kr exkl moms.
Boka på www.plan.se/green
Har du frågor? Kontakta: Rikard Sjöström,
rikard.sjostrom@plan.se, 070-795 29 29

Genomförs
på engelska

