Redo för nya utmaningar?

Högskoleutbildning
på distans,
halvfart

Produktionsledning för yrkesverksamma 30 hp

Är du framtidens
produktionsledare?!
Du känner att det
finns mer att för
bättra på företaget.
Jobba effektivare.
Jobba smartare, inte
hårdare. Är du redo
för nästa steg?

Industrin har bett oss ta fram denna utbildning
Vi vänder oss direkt till dig som har erfarenhet från industin.
Du kanske började arbeta direkt efter gymnasiet, eller så
har du högskola eller interna utbildningar i bagaget. Du har
jobbat in dig så att säga. Du vet hur tillverkningen går till,
du kan snacket bland arbetskompisarna och du har känt på
den allt högre förändringstakten på företaget. Nya krav, nya
produkter, ny organisation.
Vi tror att du har den perfekta bakgrunden för att gå vidare
och vi tror att du själv har känt att det är dags att göra något
nytt. Utvecklas själv och i företaget. Ta ett större ansvar.

Produktion + ledning = produktionsledning.

Nya krav, nya behov, ny kompetens
Det är inget snack om saken. Svenska industriföretag måste
satsa offensivt på att utveckla sitt sätt att producera. Kon
kurrensen från företag i andra länder är stenhård, delvis på
grund av lägre löner, men väldigt många företag har kommit
minst lika långt som oss. Nu gäller det att behålla täten.
Modern produktionsledning är en mycket viktig kompetens
för att vi ska kunna bli effektivare och slåss med konkurren
terna. Det är ju de många små förbättringarna varje dag som
ger hållbara resultat och sådana förbättringar sker väldigt
ofta ute i produktionen. Och precis som ett fotbollslag måste
man träna varje dag för att bli bättre och vinna matchen. Här
har du som produktionsledare en nyckelroll.

Teamet, gruppen, arbetslaget är ditt mästarlag
I utbildningen får du möjlighet att skaffa dig precis den
kompetens som krävs för att du ska bli en fullfjädrad produk
tionsledare. Det är självklart en hel del teori, men också en
hel del praktisk tillämpning på ditt eget företag.

Vi tror att du har jobbat i
produktionen ett tag.
Du känner att det finns mer
att göra. Du vill utvecklas
och ta ett större ansvar.
Men det räcker inte med teori och praktik. Den kan
ske viktigaste kompetensen är ledarskapet. Även
detta ingår i utbildningen, men som du vet, det
underlättar om man har talang. Därför är det viktigt
att du som satsar på produktionsledning också kän
ner att du tycker om att leda och utveckla andra. Du
gillar människor och är stark nog att gå din väg och
driva din sak. Du känner att du har mer att ge.
Distansutbildning samtidigt som du jobbar
Rent praktiskt är utbildningen en distansutbild
ning på halvfart under ett år. Utbildningen består
av fyra kurser som vävts samman till en helhet.

För att läsa den fjärde kursen krävs att du har
godkänt på de tre första. Du studerar självstän
digt och får både material och grupparbeten via
en webbaserad utbildningsplattform. 2-3 gånger/
termin träffas hela gruppen (företrädelsevis
fredag eftermiddag) i Ljungby och då blir det
föreläsningar och grupparbeten. Vi ser också till
att du får tillämpa dina nya kunskaper löpande
efterhand som kurserna avverkas. Flera praktiska
uppgifter och avstämningar gör du hemma på ditt
eget företag. När du läst ett visst avsnitt så får du
göra en praktisk uppgift etc.

	Vi är duktiga på att producera i Sverige, men de är
Du behövs.
ännu vassare i andra länder. Det är ingen tillfällighet

att t ex japanska biltillverkare klarar sig bättre än andra. De har hål
lit på i över tjugo år med ständiga förbättringar. De ligger helt enkelt
före i sitt tänk, i sitt sätt att lägga upp produktionen, i sitt sätt att göra
jobbet.

Bert Nordholm
VD, Electrolux
Laundry Systems

Ska svensk industri ha en chans måste vi bli bäst i världen på att pro
ducera, och det är här som du kommer in. Det är nämligen ute i pro
duktionsteamen som en stor del av effektiviteten skapas. Och det är
här man behöver moderna produktionsledare, som behärskar både
industriell teknik, produktionsekonomi och framför allt coachande
ledarskap.

ledare
Ge	Som
dig själv en chans. har jagföretags
mött många
mycket duktiga och ambitiösa killar och tjejer. Jag brukar prata om
”oslipade diamanter”. Det är ofta någon som kanske gått direkt in på
industrigolvet efter skolan. Efter några år brukar de komma med förslag
och initiativ till hur man kan göra saker snabbare, enklare, bättre. Det sker
liksom helt naturligt.
Men vi på industrin måste bli bättre på att se de här människorna. Och vi
måste bli bättre på att ta vara på deras förmåga till utveckling. Jag pratar
av egen erfarenhet. Hoppade av mitt jobb och startade eget istället. Inget
jag ångrar, men… möjligheten till en verklighetsnära utbildning hade nog
förändrat händelseutvecklingen.
vi är många som vill se flera duktiga produktionsledare

Stefan
Hörberg
VD och
grundare av
HP Tronic

harlem / technosapiens

Fyra matnyttiga kurser
Material- och produktionsstyrning

Industriell ekonomi

Här skaffar du dig en överblick över processer och ekono
miska faktorer i den moderna produktionen.

Här får du grunderna i företagsekonomin samt kunskap
om viktiga ekonomiska bedömnings- och analysmetoder.

Management inom producerande företag

Produktionsstrategier

Här får du bakgrund och verktyg för att leda en verksamhet
som chef och mobilisera kraft hos olika individer.

Här lär du dig att analysera och utforma produktionsstrate
gier samt ta fram beslutsunderlag för investeringskalkyler.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Anmälan: senast 15 april via VHS portal

Kräver inga tidigare högskolestudier.
Kursstart: höst

www.studera.nu. Anmälan öppnar ca en månad före
sista anmälningsdag.

Snabbfakta
Utbildningen ges av Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik, på CIL i Ljungby, och vänder sig till dig som redan jobbar
inom produktionen och som vill gå vidare och utvecklas i rollen som ledare och coach i moderna och konkurrenskraftiga
produktionssystem.

Produktionsledning är en utbildning i samverkan med »

CIL : UTBILDNING OCH FORSKNING UTIFRÅN NÄRINGSLIVETS BEHOV
CIL står för utbildning, forskning och seminarieverksamhet. Här möts akademi och yrkesliv i unik och givande samverkan.
CIL är ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad
och regionens näringsliv/offentlig sektor. Grunden för verksamheten utgörs av ett 20-tal Partnerföretag.

Garvaren, 341 60 Ljungby,
Telefon: 0372-78 00 20
info@cil.se www.cil.se

