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Audyt Kamishibai. Optymalizacja procesów
z wykorzystaniem systemu audytów Kamishibai.
Cel szkolenia

Zakres szkolenia

Poznasz, czym jest system audytów Kamishibai,
przykład wdrożenia w środowisku biznesowym.

1. Historia Kamishibai

Przećwiczysz przygotowanie oraz wdrożenie pilotażowe
audytów Kamishibai w procesie usługowym oraz
produkcyjnym – symulacja.

2. Wdrożenie audytów Kamishibai w środowisku biznesowym –
prezentacja projektu.
3. Praktyczne przygotowanie kart audytowych dla procesu
usługowego oraz produkcyjnego:

Zrozumiesz, jak zdefiniować standardy do audytowania,
wykorzystać proste narzędzie do weryfikacji procesów.

• Zdefiniowanie obszarów

Weźmiesz udział w praktycznym warsztacie, w trakcie,
którego będziesz mógł się przekonać o skuteczności
oraz wszechstronnym zastosowaniu audytów Kamishibai.

• Szablon tablicy

Zobaczysz, jak robią to inni.

• Wybór pytań
• Standard postepowania
4. Pilotaż – wdrożenie rozwiązania.
5. Podsumowanie wypracowanych wyników.

Dla kogo?
Grupą docelową są zarządzający procesami,
inżynierowie procesów, specjaliści jakości,
specjaliści Lean Six Sigma, liderzy zmian.
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Informacje organizacyjne

Prowadzący
Tomasz Toruński
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Koordynator Lean Six Sigma, Scanfil Poland Sp. z o. o.
oddział w Sieradzu.

Hotel GEM
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Odbył staż naukowy
w Johannes-Kepler University Linz, Austria pracując
nad projektem z zakresu nanotechnologii.

ul. Mianowskiego 2B
Wrocław

Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w R&D
i produkcji. Certyfikowany Green Belt.

Zgłoszenia:

Obecnie Koordynator Lean Six Sigma gdzie łączy te dwa
spojrzenia na doskonalenie biznesu. Trener i audytor
wewnętrzny.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci, zwolennik minimalizmu i prostoty w codziennym życiu.

do 14 kwietnia: 1 000 zł + VAT
po 14 kwietnia: 1 200 zł + VAT

Zapisz się online!
www.abk.pl/zapisy-wroclaw
Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 14 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (BZ WBK), z dopiskiem: Audyt Kamishibai.

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Specjalista ds. Szkoleń
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

