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12-13.07.

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
Szkoła Lidera Produkcji

19-20.07.

Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
sierpień 2018

23-24.08.

Organizacja pracy lidera produkcji
Szkoła Lidera Produkcji

28.08.

Matryca kompetencji - szkolenie powiązane z Adaptacją nowych pracowników

29.08.

Adaptacja nowych pracowników w firmie - szkolenie powiązane z Matrycą kompetencji
wrzesień 2018

13-14.09.

Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów

20-21.09.

Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
Szkoła Lidera Produkcji

25-26.09.

Wizualne Zarządzanie Wynikami
Szkolenie na terenie fabryki Berker Polska

27-28.09.

Prognozowanie i modele planowania
Szkoła Planisty Produkcji
październik 2018

10-12.10.

Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników

18-19.10.

TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Szkoła Utrzymania Ruchu

25-26.10.

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Szkoła Planisty Produkcji

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
OTWARTYCH
listopad 2018
8-9.11.

Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Szkoła Utrzymania Ruchu

15-16.11.

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Szkoła Planisty Produkcji

22-23.11.

Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników
grudzień 2018

6-7.12.

Organizacja pracy w Dziale Utrzymania Ruchu
Szkoła Utrzymania Ruchu

13-14.12.

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Szkoła Planisty Produkcji

18-19.12.

Kaizen jako mechanizm ciągłego doskonalenia

LEAN Z WIDOKIEM
NA MORZE
Szkolenie w Sopocie

do
rabaty

ł
600 z

RABATY

200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 20 dni przed szkoleniem
200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę z tej samej firmy
200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team (nowy klient)

SZKOLENIA OTWARTE W LICZBACH

95%

uczestników oceniło organizację
szkolenia jako bardzo dobrą
lub wzorową

87%

uczestników oceniło program
szkolenia jako odpowiadający
ich potrzebom

97%
99,5%

uczestników oceniło, że szkolenie
spełniło lub przerosło ich oczekiwania

uczestników widzi korzyści
z udziału w szkoleniu

W JAKICH OBSZARACH DZIAŁAMY?

produkcja
przemysłowa

zarządzanie
usługami

zarządzanie
łańcuchem
dostaw

zakupy

Wszystkie szkolenia organizowane są na terenie Trójmiasta (z wyjątkiem szkoleń
organizowanych na terenie fabryk, oznaczonych w harmonogramie).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.
Aktualne informacje o szkoleniach znajdują się na stronie:
www.lean.info.pl/kategorie-szkolen/szkolenia-otwarte/
LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych
i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny)
oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

KONTAKT WS. SZKOLEŃ OTWARTYCH
Karolina Łapińska
+48 508 714 377
klapinska@lean.info.pl
LeanQ Team Sp. z o.o. 80-279 Gdańsk, ul. Kolberga 13 www.lean.info.pl

