
I denna grundkurs på 3-dagar får du lära dig en strukturerad och systematisk metod för att  
instruera och träna en person att utföra ett jobb – TWI Job Instruction.
Du lär dig hur man planerar, förbereder, genomför och följer upp effektiv jobb-träning så en  
person kan arbeta enligt standard redan efter en kort intensiv träningsperiod.
TWI Job Instruction används av Toyota och många andra framgångsrika lean-organisationer vid 
träning av medarbetare. Metoden används även inom sjukvård och tjänsteföretag.
För att stödja er som deltagare efter kursen ingår 2 webinarier á 2 timmar; 22 maj & 20 juni.

TWI JOB INSTRUCTION
INBJUDAN TILL GRUNDKURS I

18,750kr

Lean Forum-
erbjudande

 (exkl. moms).

Datum: 3-5 maj 2023 
Tid: Onsdag      9.30 - 16.30
 Torsdag     8.30 - 16.00
 Fredag       8.30 - 14.30
Plats: Teknikringen 9, Linköping

Förutsättningar för deltagande och certifiering: 
I kursen varvas teori med praktik. Alla deltagare genomför minst en träning/demonstration var inför 
gruppen för att bli certifierad instruktör enligt TWI Job Instruction efter genomförd kurs.
Deltagare kontaktas av kursledare angående vad man behöver medföra till demonstrationen.

Anmälan: https://www.lyyti.in/twi-grundkurs-230418  
Max 10 deltagare. Kursmaterial, lunch och fika ingår i priset. Har du några allergier eller önskan om  
specialkost ange även detta i anmälan.

För er skull rekommenderas att två eller flera från respektive företag deltar.   
Detta skapar en bättre förutsättning för fortsatt lärande och införande av metoden efter kursen. 

Har du frågor kring utbildningen, kontakta johan@btp.dk, se exempel på case här: https://btp.dk/eng/ 
our-news-cases/posts/2021/june/how-to-create-motivation-and-value-from-the-first-day-at-work/ 
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I första halvan av kursen varvas teori, förevisning  
och övningar om vartannat. Under andra halvan 
ligger fokus på praktiska övningar där vi tillämpar 
och förbättrar förmågan att träna en person enligt 
metoden för TWI Job Instruction.

Du kommer bland annat lära dig:
Hur effektiv träning genomförs med hjälp av  
en 4-stegsmetod.

Vad och hur du förbereder för effektiv träning.

Hur du delar upp träning i lagom stora delar.

Hur du coachar och följer upp efter genom- 
förd träning.

Resultat
Vanliga resultat av att träna personer med hjälp  
av TWI Job Instruction är stabila processer, förkortad 
tid för jobbträning och förbättrad kvalitet, för att 
nämna några.

Certifikat   
Du som deltar under hela kursen 
och genomför minst en demon-
strationsträning får ett certifikat, 
enligt Business Through People´s 
Globala Standard, som bevis på  
genomgången grundkurs enligt TWI Job Instruction.

Målgrupp för kursen
Kursen är lämplig för alla som arbetar med upp- 
lärning redan idag, eller personer som ansvarar  
för upplärning i sin roll som ledare, chef eller i  
en stödfunktion.

Om kursledaren
Johan Nytomt är certifierad Train-the-Trainer inom 
TWI Job Instruction och har över fem års erfarenhet 
av att använda metoden och att utbilda jobbtränare.  

Han började använda Job Instruction 
under sin tid hos värmepumpstill-
verkaren Thermia i Arvika. Johan 
arbetar idag som Senior Enabler 
på Business Through People med 
att hjälpa företag i flera olika länder 
att utveckla och öka förmågor hos 
ledare och medarbetare med  
hjälp av TWI-programmen, samt  
Toyota Kata.

Kort om TWI
TWI är en förkortning för Training Within Industry 
och omfattar fyra olika program. Alla TWI-program  
syftar till att öka de förmågor ledare och medarbetare 
behöver för ett långsiktigt uthålligt och framgångsrikt 
förbättringsarbete. TWI-programmen används idag 
globalt inom exempelvis tillverkningsindustri, sjuk-
vård, banker, mjukvaruföretag och i offentlig sektor. 
TWI-programens inriktning:
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TWI Job Instruction Ger förmåga att träna och 
instruera på ett strukturerat och effektivt sätt.

TWI Job Relations Förbättrar förmågan att 
leda samt skapa förtroende och bra samarbete 
i teamet.

TWI Job Methods Ger förmågan att snabbt 
förbättra nuvarande arbetsmetoder på ett 
strukturerat sätt.

TWI Job Safety Ökar förmågan att identifiera 
risker och ta fram säkrare arbetsmetoder.

Om kursen


