Szkolenie na terenie firmy Maco Pharma

Fast Track
DMAIC
>>

DMAIC na skróty, czyli jak szybko reagować na problemy w firmie?
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“Jest sposób na wszystko”, hasło promujące Akademię Białego Kruka,
nie mogło być trafniej dobrane i zdecydowanie przejawia się w każdym aspekcie współpracy.
Magdalena Niemirowska, EnerSys Power/Full Solutions

2

O nas

2 500

Akademia Białego Kruka – Six Sigma, Lean i rozwiązywanie problemów. Szkolimy, doradzamy
i prowadzimy dla Was projekty. Zapraszamy do świata procesów, w którym jest sposób na wszystko!

osób przeszkoliliśmy
z zakresu Lean

Czym charakteryzuje się nasze podejście?
•
•
•

Six
Sigma

Odpowiadamy na potrzebę biznesową.
Liczby, Dane, Fakty to nasza mantra.
Jest sposób na wszystko!

Six Sigma to program prowadzący
do rozwiązania kluczowych
problemów Twojego biznesu.

Lean

Lean to eliminacja marnotrawstwa,
zmniejszanie kosztów oraz podnoszenie
produktywności w procesach.

D/K

Doradztwo i konsulting to propozycja dla tych,
którzy potrzebują rozwiązań dostosowanych
do swoich potrzeb.

Z kim pracujemy?
Nasi Klienci to dowód naszej skuteczności. Jesteśmy dumni z pracy,
którą razem włożyliśmy w realizację projektów, szkoleń czy konsultacji.
Sektor usług

Sektor produkcji
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Fast Track DMAIC
Co zrobić, gdy w fabryce “pożar” i nie ma czasu na uruchomienie
kolejnego projektu Six Sigma? Jak można szybko reagować
na problemy w firmie? Odpowiedzią jest nasza autorska metodyka FT DMAIC.

Czy znajoma jest
Ci taka sytuacja?

Czy zasatanawiałeś się kiedyś dlaczego Armia Rzymska była
tak skuteczna? I dlaczego w korporacjach mamy często więcej
wodzów niż Indian?
Czy nie miałeś nie raz wrażenia, że w rozwiązywaniu
problemów masz do czynienia z przerostem formy nad treścią?

Nasza hipoteza jest taka - w sytuacjach kryzysowych
(zatrzymanie produkcji, reklamacja) decyduje szybkość
i skuteczność działania. Działania podejmowanego przez
ludzi będących na pierwszej linii frontu.
Wówczas szybkość działania, połączona
z metodycznym podejściem daje widoczny efekt.
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Co to za warsztat?
Cel warsztatu:

Dla kogo?

Dowiesz się, jak wyposażyć Twoich dowódców
z pierwszej linii frontu w uzbrojenie do rozwiązywania
problemów w miejscu ich powstawania.

Szkolenie kierujemy do inżynierów i liderów z działów
produkcji i jakości; do liderów linii produkcyjnych,
kierowników zmian, inżynierów i techników jakości.

Poznasz nowe sposoby reagowania
na problemy i angażowania zespołu
w natychmiastowe ich rozwiązywanie.

Czas trwania

Doświadczysz nowego podejścia do narzędzi Six Sigma
i zobaczysz, jak szybko wykorzystywać metodykę
DMAIC w sytuacjach nagłych.

2 dni

Warsztat na terenie firmy!
Szkolenie odbędzie się na terenie
zakładu produkcyjnego Maco Pharma

Polecam Akademię Białego Kruka każdemu liderowi, który chciałaby podnieść poziom swoich kompetencji, każdej
osobie, która chce przeżyć niesamowite szkolenie i każdemu, kto chce zobaczyć świat biznesu w innym świetle.
Daniel Szokalski, Coca-Cola Global Business Services
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Zakres warsztatów
Dzień 1

Dzień 2

1. Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki
Fast Track DMAIC.

6. Case study: przepracowanie metody FT DMAIC
na rzeczywistym przykładzie.			
Przejście wszystkich kroków metodyki na jednym
przykładzie z życia firmy.
7. Krytyczne czynniki sukcesu przy podejściu
FT DMAIC.

2. Problem Solving - najważniejsze metodyki
i narzędzia (od KAIZEN i PDCA aż po DMAIC).
3. FT DMAIC vs DMAIC? Kluczowe różnice i sposoby
wykorzystania jednej metody w różnch kontekstach.
4. Plansza FT DMAIC - jak wizualizować proces,
aby skuteczniej komunikować fazy projektu?
5. Plant Tour.								
Wizyta w fabryce i omówienie
zastosowanych rozwiązań.

8. Podsumowanie i czas na dyskusję.

Część praktyczna szkolenia
realizowana jest na hali produkcyjnej!

Jak przekraczałem próg Akademii Białego Kruka, nie wiedziałem, że znowu będę musiał łamać swoje stereotypy myślowe.
Mogę powiedzieć jedno – problemy z jakimi mam do czynienia już nigdy nie będą wyglądały tak samo – po prostu można je rozwiązać.
Wojciech Flach, DELFO Polska S.A.
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Informacje organizacyjne
Szkolenie
Szkolenie
FT DMAIC
Fast Track DMAIC

CenaCena

Czas Czas
trwania
trwania

28 - 29 listopada 2018

1 200 zł (+ VAT) / osobę
1 200 zł + VAT / osobę

W cenie zapewniamy

• 8 godzin warsztatów każdego dnia
• komplet materiałów
• zaświadczenie o uczestnictwie
w szkoleniu

Grupy

Stawiamy na małe grupy - utrzymujemy dynamikę
pracy i warsztatowy charakter zajęć. Grupa
szkoleniowa powinna liczyć nie więcej
niż 15 osób.

Maco Pharma Sp. z o.o.

Maco Pharma jest kluczowym europejskim
producentem zestawów pojemników 		
do pobierania i preparatyki krwi, filtrów 		
antyleukocytarnych i urządzeń medycznych
wykorzystywanych w krwiodawstwie 		
oraz kluczowym dostawcą płynów infuzyjnych
dla lecznictwa zamkniętego.
Firma posiada 4 fabryki, w których zatrudnia
ponad 2000 osób.

Miejsce szkolenia
Lokalizacja

Maco Pharma Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22, 		
54-405
Wrocław
Fresenius
Kabi Błonie - Clinico Medical Sp. z o.o.

ul. Roberta Kocha 1, Błonie
55-330 Miękinia
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Czy masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie na nie odpowiemy.

Dorota Wróbel
dorota.wrobel@abk.pl
885 060 834

www.abk.pl
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