Master Black Belt

Hvad er en Master Black Belt
Succesfulde Master Black Belts er vores fremtidige forretningsledere. De er de drivende
forandringsagenter for en ny tankegang, nye kompetencer og nye discipliner, der vil transformere
enhver forretningsgang dramatisk.
De har avanceret viden og erfaring i at benytte Six Sigma metoder og værktøjer. De skal kontant
løse nogle af de hårdeste forretningsproblemer. De er i stand til at dele deres viden effektivt med
andre og skabe smittende begejstring for Six Sigma metoderne. Master Black Belts faciliterer
også projektudvælgelser og projektvurderinger. De vejleder, underviser og leder Black Belts og
Green Belts med at gennemføre succesfulde projekter. De leverer konstant enestående
bundlinjebesparelser og vækst i de samlede indtægter for virksomheden.
Program oversigt
Programmet er udviklet specielt til Danmark af LSV Group med godkendelse fra IASSC og er den
eneste ægte Master Black Belt certificering i Danmark.
Programmet inkluderer hovedtrin, der er nødvendige for at opnå en certificering, herunder
træning, evaluering og projekt demonstration/gennemgang. Samtidig med klassetræning skal
Master Black Belts også fungere som mentor for Green og Black Belts, der er i gang med deres
første uddannelse. Desuden skal Master Black Belt gennemføre klassetræning af studerende.
Dette er unikt og Master Black Belt studerende, der opnår deres certificering fra LSV Group, vil
opnå den bedst mulige platform for at blive enestående Master Black Belts.
Den estimerede omfang af tid, som den studerende skal påregne under sin Master Black Belt
træning igennem 2 år = 500-700 timer.
Master Black Belt træning
Dette kursus er blevet udviklet af LSV Group og fokuserer på de færdigheder og de kulturer en
Master Black Belt skal beside og leve efter.
Kurset bliver tilpasset hvert år, så det passer til den nuværende markedssituation.
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Hvordan sikres det, at den studerende opnår succes?
LSV Group A/S påtager sig udelukkende at træne og undervise 5 Master Black Belt om året.
Grunden til dette er, at vores mulighed for at skabe de bedst mulige Master Black Belt standarder
i Danmark og i resten af verden. Vi har muligheden for at give disse fem studerende den bedste
træning gennem de 2 år vi arbejder sammen med dem – og derfor har vi skabt den bedste
Master Black Belt i verden.
Gennem de to år tilbyder LSV Group op til 40 timers coaching pr student. Dette sikrer, at LSV
Group kan hjælpe de studerende med at opnå succesfulde projekter gennem og efter endt
træning.
Hvis den tilbudte coaching ikke er blevet taget i brug indenfor tre måneder efter kurset er
færdiggjort frafalder tilbuddet.
Certificering
Deltagerne har mulighed for at opnå certificering fra LSV Group. For at opnå denne certificering
skal følgende trin gennemføres:
1.
2.
3.
4.

Deltagelse i IASSC godkendt BB-træning
Bestå både den skriftlige og People Cert BB eksamen
Aflevere 6-8 månedsopgaver
Demonstrere projektresultater (2 personlige Black Belt projekter skal være gennemført
gennem de to år)
5. Præsentere 10 samlede projekter, heraf 5 GB projekter som er coachet som BB.
Som en del af kursusprisen modtager den studerende et bevis på at have gennemført step 1
direkte efter end kursus. For at opnå fuld certificering fra LSV Group og IASSC, skal step to og tre
opnås med tilfredshed. Step tre vil blive opnået ved at få sit projekt godkendt af en panel fra LSV
Group.
Dette panel vil bestå af minimum to medarbejdere fra LSV Group og minimum en af disse
personer vil være certificeret Master Black Belt. Panelet fokuserer på den studerendes evne til at
transformere teorien til praksis og evnen til at demonstrere en reel proces forbedring, der
generere bundlinje
LSV Group allokerer 30 min til hvert projektevaluering og evalueringen vil finde sted hos LSV
Group. Projektet skal fremsendes minimum en måned før evalueringen og evalueringen skal finde
sted indenfor 24 måneder efter BB kurset er blevet afsluttet.
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Den ovenfor nævnte proces er for at sikre, at den studerende rent faktisk praktisere sine nye
kompetencer i virksomheden og for at sikre at forretningen tydeligt vil kunne se fordelene af det
gennemførte projekt.
Formel Six Sigma certificering er blevet en værdifuld anbefaling på det nuværende marked.
Certificering illustrerer, at kandidater har gjort mere end blot at gennemføre træningen – det
betyder, at de fuldt ud har vist forståelse for og anvendelse af Six Sigma metodologierne,
værktøjerne og teknikkerne.
Nødvendigt værktøj for at gennemføre kurset: Bærbar computer
Varighed:
10-30 dages klasse træning
2 dage hvor den studerende træner andre studerende
40 timers coaching fra LSV Group MBB
2 dages coaching af GB (minimum en dag ialt pr. studerende)
Frivilligt: 5 dages coaching (gennem undervisningsperioden)
Underviser: Dansk/Engelsk/Nordisk
Slides: Engelsk/Dansk
Kursus materiale: Engelsk/Dansk
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