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Zakres warsztatu

Cel warsztatu

1. Zapoznanie uczestników i przedstawienie informacji o Chassis
Brakes.

W firmie Chassis Brakes będziesz:
- analizował i usprawniał proces przezbrojenia maszyny.

-

2. Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Rola SMED
w szczupłym wytwarzaniu.

dowiesz się jak podjęte działania wpływają na: skrócenie

3. SMED – etapy postępowania:

czasu realizacji zleceń, zmniejszenie zapasów, poprawę

- analiza procesu przezbrojenia,

jakości oraz zmniejszenie kosztów wytworzenia.

- czynności zewnętrzne i wewnętrzne,
- transformacja czynności przezbrojenia,

Dowiesz się, kiedy przezbrojenie ma wpływ na dostępność

- usprawnianie przezbrojenia,

maszyn i urządzeń.

- standaryzacja i utrzymanie wdrożonych rozwiązań.
4. Proces przezbrojenia:
Jak przygotować się do rejestrowania przezbrojenia? Rola i zadania zespołu SMED.

Dla kogo?
• osoby odpowiedzialne za procesy produkcyjne,
• w szczególności pracę maszyn i realizację planu
produkcyjnego.
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Informacje organizacyjne
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Prowadzący
Arleta Grzeszczyk
Trener i konsultant w zakresie Lean z praktycznym
doświadczeniem kierowniczym wyniesionym z pracy
w międzynarodowych koncernach.
Jest zwolenniczką praktycznego podejścia do zdobywania wiedzy.
Zrealizowała kilkanaście projektów z zastosowaniem narzędzi
Lean, które łącznie przyniosły blisko 2 miliony euro oszczędności.
Działania szkoleniowe i konsultingowe stanowią efekt ponad trzynastoletniego doświadczenia zawodowego zdobytego pracując
dla koncernów takich jak Opel, Volkswagen, Audi, Lamborghini,
poddostawca IKEA.
Dzisiaj zajmuje się kompleksowym wdrażaniem narzędzi Lean
zarówno na produkcji, jak i w obszarze administracji / procesów
usługowych.

Zgłoszenia:
do 30 kwietnia: 1 000 zł + VAT
po 30 kwietnia: 1 200 zł + VAT

Zapisz się online!
www.abk.pl/zapisy-wroclaw
Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 30 kwietnia
2019 na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (Santander Bank), z dopiskiem: Zwiększenie
dostępności pracy maszyn

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834
Agnieszka Biernacka
Doradca Klienta Biznesowego
agnieszka.biernacka@abk.pl
tel. kom. 781 772 384

