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Wysoki profesjonalizm połączony z przyjazną
atmosferą sprawił, że uczestnictwo w kursie
było przyjemnością a nie koniecznością.
Nieczęsto spotyka się ludzi tak bardzo
zarażonych pozytywną energią.

Wioletta Wetoszka
Clinico Medical Sp. z o.o.

O Akademii

Biały Kruk?
„Biały kruk to stały związek frazeologiczny oznaczający rzecz unikatową, rzadką,
osobliwą, a stosowany głównie w bibliotekarstwie w odniesieniu do rzadkich,
cennych, książek, zwykle starodruków. Kruki mają czarne upierzenie, więc to
metafora – oksymoron, wskazuje na nietypowy okaz.”
S.Bąba, G. Dziamska, J.Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego

Niewiele pozostaje dodać, nic ująć.
Dla nas Biały Kruk, to kwintesencja tych skojarzeń, które wyrażają to co robimy i z czym dobrze
się czujemy. Chcemy tworzyć wartości unikalne. Zarówno na zewnątrz – dostarczając efektów, które
dalece odbiegają od przeciętności, jak też wewnątrz – czerpiąc satysfakcję z pracy i tego co robimy
na co dzień. Zależy nam na tym, bo ŚWIAT jest zbyt atrakcyjny, żeby tracić czas na miernotę.
– KamiL Torczewski

O Białych Krukach
W co wierzymy?
Po pierwsze relacje

Wysiłek, który popłaca

Humanizm

Zachowujemy charakter kameralnej

Praca włożona w szkolenie, projekt,

Człowiek, jego prawa, wartości, dobrobyt

każde zadanie, przynosi prawdziwe,

są nadrzędne względem każdej innej

wymierne rezultaty. Nie przykładamy ręki

wartości stworzonej przez cywilizację

do budowania pozorów. Pomagamy

i kulturę, a w szczególności - kulturę

osiągać wyniki tym, którym zależy.

biznesu. Zależy nam w pierwszej

Dlatego to, co niezmiennie

kolejności na rozwoju każdego

charakteryzuje Akademię Białego Kruka,

z absolwentów. Jeśli to się dzieje,

to poziom trudności naszych programów

uzyskiwane rezultaty biznesowe są

i warunki stawiane

wówczas spektakularnym „efektem

w procesie certyfikacji.

ubocznym”…

firmy i z dumą budujemy wokół siebie
społeczność ekspertów Six Sigma
i Lean. Nie owijamy w bawełnę, ale
Wy też nie powinniście. Tworzymy

relacje oparte na wzajemnym
szacunku i szczerości. Nie obiecujemy
złotych gór, no chyba, że to cel
waszego projektu...

Mieliśmy przyjemność pracować m. in. dla:

Przeczyta j co myś l ą o na s nasi klienci >

Dlaczego Lean Lider?

Lean Lider to skuteczny lider zmian, który:
▪ Dostrzega marnotrawstwo (oraz jego źródło) w procesach/obszarach – widzi i rozumie
„całość”.
▪ Zna i rozumie wskaźniki opisujące procesy.
▪ Inicjuje zmiany, które prowadzą do eliminacji czynności niedodających wartości.
▪ Koordynuje oraz wspiera realizację projektów optymalizacyjnych.
▪ Organizuje efektywne stanowiska pracy.
▪ Standaryzuje i wizualizuje procesy.
▪ Wdraża i stosuje w praktyce narzędzia Lean Manufacturing.
▪ Skutecznie rozwiązuje problemy za pomocą wybranych technik.
▪ Promuje kulturę Lean wśród pracowników, Klientów oraz dostawców.

Zdobędziesz zestaw narzędzi oraz wypracujesz kompetencje Lean Lidera!

Korzyści

Dla kogo?

Co Cię czeka?

Efekty działań Lean Lidera, czyli korzyści

Kurs dedykujemy menedżerom, liderom

▪ 9 dni intensywnego szkolenia w małej

dla organizacji:

zmian, inżynierom procesów oraz

▪
▪

Większa produktywność.

specjalistom ds. ciągłego doskonalenia

Wydajne, stabilne procesy

obszaru produkcyjnego.

i stanowiska pracy.

▪
▪
▪
▪
▪

Sprawna komunikacja.

grupie.

▪ Nauczysz się mapowania i analizy
procesów pracując na żywym przykładzie.

▪ Przeprowadzisz swój pierwszy audyt 5S.
▪ Poznasz i przećwiczysz metody

Niezawodne maszyny, niezakłócana

pozwalające na skracanie czasu

produkcja.

przezbrojenia maszyny.

Wyższa jakość produktów.

Niższe zapasy, krótszy czas przejścia.
Niższe koszty prowadzenia
przedsiębiorstwa.

▪ Przekonasz się, jak TPM wpływa na
funkcjonujący park maszynowy.

▪ Zobaczysz dobrze zaprojektowane
i sprawnie działające obszary o przepływie
jednej sztuki.

▪ Sprawdzisz, jak funkcjonuje praca systemu
ssącego.

Jak pracujemy?

Jak pracujemy
Szkolenie Lean Lider realizujemy we współpracy z firmą Volvo Buses.
Daje to możliwość podejrzenia, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, w prawdziwej
hali produkcyjnej.Integralną cześcią szkolenia jest realizacja projektu usprawniającego
procesy, w którym uczestnik zasadnie wykorzysta filozofię i narzędzia Lean.

wiedza | doświadczenie | teoria | ćwiczenia
case studies | materiały szkoleniowe

Szkolenie odbędzie się na terenie firmy Volvo Buses we
Wrocławiu, a dzięki temu:

▪ zmapujesz i przeanalizujesz prawdziwy proces produkcyjny,
▪ przeprowadzisz audyt 5S na wybranym obszarze,
▪ przeanalizujesz i udoskonalisz czas przezbrojenia konkretnej maszyny,

▪ przekonasz się, jak wpływa TPM na żywy park maszynowy,

procesy | obszary | maszyny | linie produkcyjne
przykłady zastosowań technik i narzędzi Lean

▪ zobaczysz dobrze zaprojektowane i sprawnie działające obszary o przepływie jednej
sztuki,

▪ zaobserwujesz, jak funkcjonuje praca systemu ssącego.

VOLVO BUSES
To jedna z najważniejszych marek autobusów miejskich, międzynarodowych i turystycznych, obecna w ponad 140 krajach. Ich pasją jest tworzenie miast
przyszłości, wolnych od tłoku, emisji i hałasu. Ich misją jest świadczenie pomocy operatorom i społecznościom, aby umożliwić oferowanie mieszkańcom
bezpiecznego, czystego i efektywnego transportu z i do pracy, w mieście lub na kontynencie.

SE S JA 1

SE S JA 2

SE S JA 3

Projekt

Stabilność

Przepływ

Raport A3

Praktyki 5S

Przepływ jednej sztuki

Leanowy sposób na prowadzenie
projektów, rozwiązywanie
problemów i komunikację
w zespole.

Podstawowe narzędzie do
organizacji środowiska pracy.

Forma przepływu gwarantująca najkrótszy
czas realizacji.

TMP

Praca Standaryzowana

Leanowe podejście do obsługi
i utrzymania parku maszynowego.

Jak wykonywać tę samą pracę
w zawsze ten sam, najlepszy sposób.

SMED

System ssący

Sposób na skrócenie czasu
przezbrojenia.

Sposób na to, by przy użyciu
supermarketów, kolejek
i kanbanów mieć to, czego potrzeba
i w odpowiedniej ilości.

Mapowanie Strumienia Wartości
Metoda do analizy stanu
obecnego
i projektowanie stanu pożądanego
firmy.

czas
przejścia
czas trwania
szkolenia

3
tygodnie

3 dni

3
tygodnie

3 dni

= ~3
miesiące
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= 9 dni

Certyfikacja
Egzamin obejmuje wiedzę ze szkolenia Lean Lider
oraz przedstawienie projektu.

Charakterystyka projektu Lean:
▪ prowadzony metodą raportu A3,
▪ zawiera mapę stanu obecnego analizowanego strumienia wartości,
▪ zawiera mapę stanu przyszłego strumienia wartości,
▪ przedstawia wdrożenie narzędzi/technik wynikających z mapy stanu przyszłego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Certyfikat
Lean Lider

Egzamin
i obrona projektu.

Projekt Lean
Zrealizowanie projektu
Lean w swojej organizacji.

Ukończenie szkolenia
Uczestnictwo w min. 8 z 9 dni zajęć,
prezentacja postępów projektu na każdej sesji.

Chcesz wiedzieć więcej?
Jakie możliwości daje szkolenie otwarte?
W ramach jednej edycji szkolenia przyjmujemy maksymalnie 5 osób z danej firmy, dzięki czemu:
▪

nie musisz angażować dużej grupy osób jednocześnie, co pozwala zachować płynność pracy w organizacji;

▪

szkolenie prowadzone jest w firmie partnerskiej – całą teorię opieramy na praktycznych przykładach;

▪

uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych przedsiębiorstw, co wspiera kreatywność i
motywację w działaniu;

▪

koszty szkolenia są rozłożone w czasie – płatności realizowane są w oparciu o liczbę uczestników danej edycji;

▪

strona organizacyjna szkolenia pozostaje po stronie Akademii – zapewniamy sale, przerwy kawowe i obiadowe.

FAQ
1. Czy muszę posiadać wiedzę o Lean, aby rozpocząć szkolenie?
Nie ma takiej potrzeby – uczymy od podstaw.

2. Czy mogę odrabiać sesję w innym terminie?
Tak, jednak tylko w ramach dostępnych miejsc podczas następnej edycji
szkolenia oraz po uiszczeniu opłaty równej wartości sesji (w przypadku
Lean Lidera - 1/3 wartości całego kursu).

Wszystkim, którzy stoją przed decyzją czy rozpocząć taki kurs
mogę powiedzieć, że nie jest łatwo, ale za to bardzo ciekawie
i satysfakcjonująco, nawet dla wiecznie narzekających
malkontentów.

Małgorzata Janecka
Volvo Polska Sp. z o.o.

Informacja o pakietach
Pods tawowy

Rozs zerzony z konsultacjami

5 000 zł (+VAT)

6 500 zł (+VAT)

72 godziny intensywnego szkolenia

Komplet materiałów szkoleniowych

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Bezpłatny pierwszy egzamin certyfikacyjny połączony
z obroną projektów (do 24 mies. od zakończenia szkolenia)*

Materiały dodatkowe dostępne w wersji elektronicznej
– praktyczne formularze, szablony, prezentacje gotowe do użycia
Dodatkowe sesje konsultacji po szkoleniu**

Cena
* w przypadku zapisania się i nie stawienia się na certyfikację lub po upływie 24 miesięcy koszt certyfikacji to: 500 zł + VAT
** 4 godziny lekcyjne w biurze ABK lub online, do wykorzystania przez 12 mies. od zakończenia szkolenia

Zajrzyj do naszego kalendarza i sprawdź
dostępne terminy oraz lokalizacje szkoleń.

Jeśli chcesz się dobrze przygotować do szkolenia
zajrzyj do Przewodnika Białych Kruków

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie na nie odpowiemy.

Agnieszka Biernacka
agnieszka.biernacka@abk.pl
781 772 384

www.abk.pl

