Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Metoda 5S
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/11/8433/471047

Cena netto

880,00 zł

Cena brutto

1 082,40 zł

Cena netto za godzinę

125,71 zł

Cena brutto za
godzinę

154,63

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-06

Termin zakończenia
usługi

2019-11-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-30

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

LUQAM Sp. z o.o. Sp.k.

Osoba do kontaktu

Paulina Bies

E-mail

pbies@luqam.com

Telefon

500507178

Cel usługi
Cel biznesowy
Implementacja przekazanych rozwiązań w organizacji pomoże poprawić wewnętrzną sytuację w
organizacji.

Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji z zakresu metody 5S.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się metody 5S i zastosować ją do
ulepszania istniejących i kreowania nowych standardów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy
prześledzą razem z trenerem zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące 5S poparte przykładami
z rzeczywistych procesów. Szkolenie nie koncentruje się tylko na znajomości samej metody, ale także
na pokazaniu sposobów szybkiego i efektywnego wdrożenia, traktując 5S jako samodzielny projekt.
mówiony zostaje także etap 5-ego „S”, który w rzeczywistości produkcyjnej często jest niedoceniany.
Program:
1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S.

2. Dokładne omówienie metody poparte przykładami.
3. Jak efektywnie i szybko wdrożyć 5S – zarządzanie projektem w praktyce.
4. Utrzymanie zdefiniowanych standardów – system auditów i auto-auditów 5S.
5. Krótka gra szkoleniowa podsumowująca i systematyzująca 5S.
Szkolenie może być zorganizowane w formie otwartej w siedzibie LUQAM oraz w formie
zamkniętej w ramach dedykowanego szkolenia dla ﬁrmy. Koszt szkolenia zamkniętego
wyliczany jest indywidualnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- Poznanie metody 5S – dokładna analiza każdego z kroków.
- Wiedza na temat błędów i pułapek we wdrażaniu.
- Praktyczna wiedza jak przeprowadzić skuteczny warsztat 5S w swojej firmie.
- Poznanie sposobów zarządzania wdrożonym 5S i utrzymaniem systemu na wysokim poziomie.
- Możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników oraz trenera.

Grupa docelowa
Adresatami niniejszego szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą dążyć do
zbudowania przedsiębiorstwa szczupłego, wydajnego kosztowo i przyjaznego dla pracowników.
Szkolenie kierowane do wszystkich pracowników bez limitów i wyjątków. Ze względu jednak na
powodzenie wdrożenia i działania systemu 5S polecamy je szczególnie dla:
- kierowników departamentów i dyrektorów (Kadra Zarządzająca) oraz
- pracowników działów lub jednostek stworzonych po to aby ulepszać procesy w swoich organizacjach
(Lean, Six Sigma, Continuous Improvements, Kaizen).

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Adres:
gen. Henryka Kamieńskiego 47
30-644 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

