SKUTECZNE WDROŻENIE PROGRAMU 5S W ORGANIZACJI
„Podstawą sukcesu organizacji są ludzie i ich zaangażowanie, które inspiruje
zespół do realizacji działań 5S poprzez metodę małych kroków oraz pracę zespołową”

Opis szkolenia
Metoda 5S jest jednym z podstawowych fundamentów doskonałej Fabryki. Jej
wdrożenie nie jest proste, wymaga bowiem dużego zaangażowania wszystkich
członków zespołu. W dzisiejszych czasach organizacja miejsca pracy zgodnie
z najwyższymi standardami przy jednoczesnym wzroście jakości produkowanych
wyrobów stanowi kluczowy element istnienia Firmy oraz jest kluczem do jej dalszego
rozwoju.

Program szkolenia:










Dlaczego firmy wdrażają Program 5S,
Główne założenia koncepcji 5S,
Czy naprawdę potrzebujemy 5S w Organizacji,
Od czego rozpocząć wdrażanie praktyk 5S,
Czynniki wpływające na sukces wdrożenia 5S,
Wdrożenie programu 5S a opór pracowników,
Wdrożenie programu 5S krok po kroku – „Metoda szyta na miarę”
Droga do osiągnięcia 5 kroku – Samodyscypliny,
Przegląd dobrych praktyk 5S z firmy Mann + Hummel

Dla kogo:





Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla,
Specjaliści ds. Ciągłego Doskonalenia,
Inżynierowie Produkcji,
Pracownicy działów produkcji.

Korzyści:






Zmniejszenie ilości wypadków i urazów,
Wysoka jakość produkowanych wyrobów,
Wzrost produktywności,
Eliminacja marnotrawstwa i źródeł zanieczyszczeń,
Wzrost zaangażowania pracowników w organizację miejsca pracy na produkcji.
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Sylwetka trenera
Barbara
MACIEJ Strójwąs
KOLANOWSKI
Absolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału
Technologii Chemicznej ze specjalnością Chemia
Organiczna
oraz
studiów
podyplomowych:
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce, Lean
Management, Informatyczne systemy Zarządzania
klasy ERP. Certyfikowany Black Belt
oraz
Pełnomocnik ds. Jakości. Praktyk ciągłego
doskonalenia z 8 letnim doświadczeniem. Bardzo
mocno wierzy w ludzi i ich zaangażowanie. Jest
zwolennikiem małych kroków: „Small Action Big
Difference”.
Obecnie pracuje w firmie Mann + Hummel Filtration
Technology Poland na stanowisku Kierownika ds.
Lean Manufacturing.

TERMIN:

26 kwietnia 2017

MIEJSCE:

Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

CENA:

600 zł + VAT/osobę
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch)
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