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Fast Track DMAIC - kiedy
Six Sigma idzie na skróty
DMAIC na skróty, czyli jak szybko
reagować na problemy w firmie
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Cel warsztatu

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

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

2. Problem Solving - najważniejsze metodyki i narzędzia

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

5. Case study – prezentacja projektu FT DMAIC na przykładzie
firmy Velux.

(od KAIZEN i PDCA aż do DMAIC).
3. FT DMAIC vs DMAIC? Kluczowe różnice i sposoby
wykorzystania jednej metody w różnch kontekstach.
4. Plansza FT DMAIC® - wizualizacja wszystkich faz
procesu na specjalnie przygotowanej planszy, aby skuteczniej
komunikować działania.

6. Wizyta w GEMBA z prezentacją realnych zmian wprowadzonych w ramach projektu FT DMAIC.
7. Panel dyskusyjny na temat FT DMAIC w praktyce.

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

Dla kogo?
- Warsztat kierujemy do Inżynierów.

- Liderów z działów produkcji i jakości.
- Kierowników zmian i liderów obszarów produk
cyjnych, usługowych i logistycznych.
- Wszystkich tych, którzy chcą metodycznie
eliminować problemy i zmieniać środowisko pracy.
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Prowadzący
Marcin Kamieński
Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt na co dzień
realizujący się na stanowisku kierownika ds. optymalizacji, w ramach którego odpowiada za realizację projektów
optymalizacyjnych oraz budowanie kultury Lean w Łańcuchu
Dostaw Kompanii Piwowarskiej. Jednocześnie spełnia się
jako Trener Akademii Białego Kruka z zakresu Lean Six
Sigma.
Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Kierownik
Projektu oraz Koordynator wspierający działania projektowe.
Entuzjasta pracy z czynnym udziałem uczestników
procesu oraz bezpośrednio w miejscu jego realizacji GEMBA. W swej pracy skupia się na słuchaniu
głosu procesu i wykorzystywaniu sugestii pracowników. Jego ulubiona zasada kaizen brzmi –
„Wybieraj proste rozwiązania, nie czekaj na te idealne”.

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: Fast Track
DMAIC

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

