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Zakres szkolenia

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

1. Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki Fast Track DMAIC.
2. Problem Solving.
- najważniejsze metodyki i narzędzia (od KAIZEN i PDCA aż do DMAIC).

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

3. FT DMAIC vs DMAIC? Kluczowe różnice i sposoby wykorzystania
jednej metody w różnch kontekstach.

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

4. Plansza FT DMAIC® - wizualizacja wszystkich faz procesu
na specjalnie przygotowanej planszy, aby skuteczniej komunikować
działania.
5. Case study: przepracowanie metody FT DMAIC na rzeczywistym
przykładzie.
- przejście wszystkich kroków metodyki na jednym przykładzie z życia
firmy.
6. Podsumowanie i czas na dyskusję.

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

2

Prowadzący

Marcin Kamieński

Informacje organizacyjne
XIV Konferencja Lean | Six Sigma | Business Improvement
7 i 8 czerwca 2018 | Wrocław

Maco Pharma Sp. z o.o.
Od 2013 roku certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt.
Pełni rolę trenera oraz audytora wewnętrznego 5S. W codziennej pracy odpowiada za realizację projektów optymalizacyjnych oraz budowanie kultury Lean w Łańcuchu Dostaw
Kompanii Piwowarskiej.
Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Kierownik
Projektu Lean Six Sigma oraz koordynatora wspierającego
działania projektowe innych. Prowadzi projekty z wykorzystaniem DMAIC, PDCA oraz wybranych narzędzi Lean.

Szwajcarska 22,
54-405 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

Autor programów szkoleniowych oraz warsztatów
wdrożeniowych z zakresu usprawniania procesów oraz
właściwej organizacji stanowisk pracy.
Jako trener ma za sobą ponad 1300 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Six Sigma. 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. Uważa, że zbudowanie właściwej relacji oraz
skutecznego systemu komunikacji jest jednym z podstawowych fundamentów wdrażania wszelkich zmian w organizacji.
Jego ulubiona zasada kaizen brzmi – „Wybieraj proste
rozwiązania, nie czekaj na te idealne”.

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 Fast Track DMAIC

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

