Minustako
Black Belt -ammattilainen?
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT: MITÄ, MIKSI JA KENELLE?
Lean Six Sigma Black Belt on organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen ammattilainen. Hän
tiimeineen johtaa ja toteuttaa projekteja, jotka tähtäävät toimintatapojen tehostamiseen, prosessien tuottaman hukan ja hävikin poistamiseen sekä siiloutuneen osaamisen yhdistämiseen.
Black Belt hallitsee tilastolliset ja analyyttiset menetelmät sekä Lean Six Sigman työkalut, joiden
avulla hän pystyy toteuttamaan pysyviä parannuksia henkilöstöhallinnosta tuotantoon. Analyyttisen lähestymistapansa ansiosta kehitystyö tapahtuu faktojen, ei organisaatiossa vallalla olevien
uskomusten pohjalta.
Toimialarajoja ei ole, vaan Black Beltin osaamiselle on tarvetta niin terveydenhuollossa kuin valmistavassa teollisuudessa. Black Belt on johdon silmissä korvaamaton ammattilainen, joka
tuottaa parempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja avaa uusia väyliä menestyksen rakentamiseen.
Murskaamme myytin: Lean Six Sigma Black Belt ei ole vain laatujohtajille. Valmennuksemme
sopii taustaan katsomatta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet organisaationsa toimintatapojen
ja prosessien tehostamisesta. Laatuammattilaisten ohella osallistujat ovat olleet esimerkiksi
kehitysihmisiä ja eri prosessien vastuuhenkilöitä mm. henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta
ja IT:stä.
HYÖDYT
Black Belt -valmennus on oman osaamisesi kannalta tärkeä investointi. Alat nähdä organisaatiosi uusin silmin, pystyt tunnistamaan piiloon jääneitä ongelmakohtia ja erottamaan faktat uskomuksista. Opit hallitsemaan läpi organisaation ulottuvat parannusprojektit. Lisäksi saat
työkalupakkiisi keinoja, joilla kannustat koko organisaation mukaan toimintaan ruohonjuuritasolta johtoryhmään.
Uudet opit eivät jää mappiin pölyttymään, vaan valmennuksen aikaisessa konkreettisessa
projektityössä viet teorian organisaatiosi arkeen ja rutiineihin, ja tuotat hukan ja hävikin kutistamisella merkittäviä säästöjä. Ne voivat olla esimerkiksi rahaa tai arvokkaita minuutteja asiakaspalvelu- tai potilasjonossa.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ JA ETENEMINEN
Nimensä mukaisesti valmennus yhdistää Lean- ja Six Sigma -menetelmiä. Valmennuksen kesto
on 24 päivää, jotka jakautuvat analyyttisen DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmän läpikäyntiin
(define-measure-analyze-improve-control). Kunkin osa-alueen parissa käytämme 3-5 päivää.
Lisäksi nautimme osallistujien projektitöiden esittelystä yhden päivän verran.
Black Belt - valmennus johdattaa syvemmälle tilastollisiin menetelmiin ja prosessien kehittämiseen kuin Green Belt -valmennus. Green Belt ei ole edellytys valmennukseen osallistumiselle.
Siinä missä Green Belt -osaajan vetämät parannusprojektit liittyvät vahvasti häneen omaan
työkenttäänsä, Black Belt -ammattilainen pureutuu syvemmälle koko organisaation toimintaan.
Tyypillisesti Black Belt -osaajalla on vedettävänään noin kymmenen Green Beltiä.

LAATUKESKUS VALMENTAJANA
Olemme kouluttaneet yli 150 Lean Six Sigma Black Belt -ammattilaista vuodesta 2008.
Osallistujien toiveesta syksystä 2017 alkaen järjestämme valmennuksen suomeksi. Kokonaisuus
täyttää tiukimmat kansainväliset vaatimukset. Valmentajana toimii Certified Lean Six Sigma
Master Black Belt Juha Isomäki.
Seuraava Lean Six Sigma Black Belt -valmennus organisaatioiden tehokkuuden ja suomalaisen
kilpailukyvyn puolesta starttaa 4. syyskuuta 2017. Haluatko sinä oppia tunnistamaan
organisaatiosi ongelmakohtia ja erottamaan faktat uskomuksista? Ilmoittaudu
valmennukseemme verkkokaupassamme.

Lue myös aiemmin ilmestynyt artikkeli:
” Laadun syväosaajista huutava pula Suomessa”
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