OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenie:
Lean Management dla zaawansowanych
W obecnie niepewnych gospodarczo czasach dobrze jest posiadać wiedzę na temat planowania
produkcji, serwisu i sprzedaży, tak by nie mieć zbyt dużych zapasów, nadprodukcji lub niedoborów
produkcyjnych, czyli jak zarabiać więcej. Warto posiadaną wiedzę przećwiczyć w praktyce.
Termin szkolenia: 26.10.2022 roku, godz. 8:30 - 15:30
Trener: Robert Burdach: Od dekady zarządza w organizacjach o profilu produkcyjnym w przemyśle
lekkim. Swoje doświadczenie wykorzystuje w szukaniu kompromisowych i prostych rozwiązań
dających możliwość sukcesu. Specjalizuje się w optymalizacji procesów. Łączy twarde narzędzia
LEAN z miękkimi potrzebami HR. Audytor i dyrektor produkcji, praktyk biznesu.
Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do:
• właścicieli,
• przedstawicieli zarządów firm,
• dyrektorów produkcji,
• dyrektorów operacyjnych,
• dyrektorów finansowych
• kierowników produkcji,
• mistrzów,
• brygadzistów.
Cel szkolenia: celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat optymalizacji produkcji i zasobów,
narzędzi Lean z uwzględnieniem zmiennych rynku oraz oceny potencjału przedsiębiorstwa i
pracowników do wdrażania zmian. Szkolenie przygotowuje również uczestników z zakresu
kompetencji miękkich do prowadzenia rozmów z pracownikami i komunikowania wdrażanych zmian
w przedsiębiorstwie.
Uczestnicy w ramach uczestnictwa w szkoleniu:
• powtórzą podstawową wiedzę z zakresu Lean Managment,
• poszerzą wiedzę z zagadnień z zakresu Business Inteligence,
• przećwiczą w praktyce posiadaną wiedzę teoretyczną,
• wykonają symulacje rozmów na podstawie poznanych wcześniej technik komunikacyjnych .
Program:
•
•
•
•
•
•

KPI Wydajność, produktywność,
Wartość dodana procesu - jak przenalizować proces i policzyć jego efektywność?
SMED – jak zoptymalizować proces skracając czas przezbrojenia maszyny?
Yamazumi – balansowanie procesu produkcyjnego.
VSM – mapowanie strumienia wartości .Obliczenia czasu potrzebnego do zrealizowania
zamówienia.
Problem solving – zbiór metod zebrany w strukturalny sposób wyeliminować przeszkody.
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Miejsce szkolenia:
Hotel Słoneczny Młyn, Jagiellońska 96, Bydgoszcz
Cena za udział w szkoleniu jednej osoby:
• dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw - 675,00 zł netto + 23% VAT
• dla pozostałych firm – 750,00 zł netto +23% VAT
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej, poczęstunek oraz
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Płatność nastąpi przelewem przed udziałem w szkoleniu na
podstawie faktury proforma wystawionej po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza
zgłoszeniowego https://forms.office.com/r/7wyA4SK58S do dnia 19.10.2022r.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie akceptacją Regulaminu szkoleń
i polityki prywatności dostępnych na stronie internetowej i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
KONTAKT

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw”
Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz
NIP: 554-10-19-060

T +48 52 524 09 20
E biuro@pracodawcy.info.pl
www.pracodawcy.info.pl

Dorota Filarecka Stanek
Koordynator ds. Szkolenia
T +48 661 528 001
E filarecka@pracodawcy.info.pl
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