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Poznasz różnorodne modele systemu sugestii
i dowiesz się jak stworzyć taki system dopracowany
do Twojej rzeczywistości.

1. Przykład idzie z góry, siła idzie z dołu
- czyli po co to całe zamieszanie.

Przećwiczysz budowanie systemu sugestii bazując
na celach strategicznych organizacji, dobierzesz
odpowiedni system nagradzania oraz model wsparcia.
Zrozumiesz wyzwania związane z budowaniem systemu,
sposoby motywacji ludzi oraz dowiesz się jak utrzymać
taki system przy życiu.
Weźmiesz udział w praktycznym warsztacie, w trakcie,
którego razem z grupą stworzycie system sugestii,
zaplanujecie jego wdrożenie oraz przygotujecie się
na BOOM pomysłów!

2. Budowanie systemu sugestii.
• Faza 1: Cel systemu oraz dopasowanie do środowiska.
• Faza 2: Jak to ma działać? System w praktyce.
- Ciągły czy skokowy?
- Proces zarządzania pomysłami.
- Nowe technologie czy tradycyjne rozwiązania?
• Faza 3: Motywowanie pracowników – model japoński
czy amerykański?
• Faza 4: Uruchomienie systemu – jak nie zapomnieć
o zabawie.
3. Fajne pomysły, ale co dalej? O absurdzie zapomnianego
modelu wsparcia.
4. 3…2…1…Go! System działa, ale co może się wydarzyć?
Problemy z życia wzięte i jak je rozwiązać, m.in.:
• Boom pomysłów, jak nie zakrztusić się samymi
pomysłami.
• To jest mój pomysł! Rozwiazywanie konfliktów
między pracownikami.

Dla kogo?

5. Utrzymanie systemu przy życiu. Praktyczne porady jak
przetrwać w codziennie zmieniającym się środowisku.

Grupą docelową są osoby zainteresowane tematyka
systemu sugestii, planują stworzyć taki system
w swojej organizacji albo szukają inspiracji do
odświeżenia już istniejącego systemu.
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Manager ds. zarządzania i optymalizacji
procesów biznesowych w CBRE
Pasjonat zarządzania procesami oraz ich ciągłego
doskonalenia z wykorzystaniem takich podejść jak Lean,
ToC czy Six Sigma.
Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w globalnych
korporacjach takich jak Hewlett Packard, Microsoft czy
CBRE. Wykształcenie informatyczne umożliwia mu w łatwy
sposób rozmawiać z biznesem podczas wszelakich projektów mających za cel implementację danego systemu, czy
przeniesienie usług z jednej lokalizacji do drugiej. Świetnie
czuje się w środowiskach bardzo dynamicznych
i wymagających umiejętności planowania strategicznego.
Lider odpowiedzialny za zbudowanie strategii ciągłego
doskonalenia dla centrum usług wspólnych CBRE
w Warszawie wraz z modelem dojrzałości operacyjnej,
mającym za zadanie ciągłe doskonalenie wdrożonej strategii.

Hotel Europeum
Kazimierza Wielkiego 27A
Wrocław

Zgłoszenia:
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: System sugestii.
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