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Cel szkolenia

Zakres szkolenia

Dowiesz się jak w sposób prosty a zarazem efektywny
rozwiązywać problemy w twoim obszarze.

1. Co to jest problem?

Poznasz metody stosowane przez liderów branży,
wspomagające nie tylko rozwiązywanie problemów,
ale także rozwijanie kompetencji pracowników.

3. Dlaczego rozwiazywanie problemów nie działa?

Zrozumiesz jak ważna jest praca zespołowa w procesie
rozwiązywania problemów.

5. Metoda 4 kroków.

2. „Szybkie” gaszenie pożaru vs. systematyczne rozwiązywanie
problemów.

4. Nie strzelaj z armaty do wróbla, czyli dobierz narzędzie w zależności
od złożoności.

Dla kogo?
Osoby zarządzające procesami, liderzy, inżynierowie
zainteresowani zwiększaniem efektywności swoich
zespołów.
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Prowadzący
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Danfoss Power Solutions
Magister inżynier wydziału Elektroniki Politechniki
Wrocławskiej oraz absolwent studiów podyplomowych
Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w obszarze
zarządzania projektami i kompetencji Project Managera.
Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Marcin rozpoczął karierę
zawodową 11 lat temu. Przez sześć lat pracował w firmie
WABCO – wiodącym dostawcą układów kontroli
zawieszenia, trakcji i bezpieczeństwa w pojazdach
użytkowych – gdzie zajmował stanowiska w obszarze
produkcji, działu rozwoju i jakości.
W kolejnych latach był odpowiedzialny za wdrażanie
i budowanie kultury Lean Six Sigma w firmie działającej
w obszarze FMCG. Po przygodzie z FMCG realizował
projekt w firmie branży spożywczej, gdzie w ciągu 11
miesięcy kierowany przez niego zespół poprawił wynik
produktywności wyznaczany na pięciu wydziałach,
gdzie w sumie pracowało 500 osób, o 10% co przełożyło
się na kwotę 5 milionów PLN oszczędności. Obecnie
zajmuje stanowisko Continuous Improvement Experta
w międzynarodowej organizacji zajmującej się produkcją
hydrauliki siłowej.

Logistyczna 1,
55-040 Wrocław

Zgłoszenia:
do 11 maja: 1 000 zł + VAT
po 11 maja: 1 200 zł + VAT

Strona konferencji

Zapisz się online!

konferencja.abk.pl

https://abk.pl/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:
Warsztat 4 kroki do rozwiązania problemu

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

