Informujemy o możliwości niekwaliﬁkowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia
wymaganych pól.

Pełnomocnik ds. Lean
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

2019/10/14/8433/471654

Cena netto

1 280,00 zł

Cena brutto

1 574,40 zł

Cena netto za godzinę

91,43 zł

Cena brutto za
godzinę

112,46

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-19

Termin zakończenia
usługi

2019-12-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-12

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 koncepcji Lean Management oraz roli koordynatora komórki
optymalizacyjnej w organizacji.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie zaawansowane dedykowane dla studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z
zakresy Lean Management oraz procesami ciągłego ulepszania w przedsiębiorstwach. Moduły szkolenia
pozwalają omówić kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od
tworzenia strategii Lean, poprzez jej realizację w praktyce i monitorowanie. Szkolenie koncentruje się na
obowiązkach i kompetencjach osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenie
uczestnicy dowiedzą się które narzędzia Lean są niezbędne w pracy Kierownika ciągłego doskonalenia.
Program:
1. Krótkie wprowadzenie do Lean Management pod kątem systemowym.
2. Rola i kompetencje Pełnomocnika Lean.
3. Polityka Lean w przedsiębiorstwie.
4. Struktura działu Lean w przedsiębiorstwie.
5. Strategia Lean i narzędzia wspomagające.
5.1. Flow Analysis.
5.2. Process Mapping.
5.3. Value Stream Mapping.

6. Realizacja i nadzór nad warsztatami Lean w przedsiębiorstwie.
6.1. Organizacja i prowadzenie warsztatów (otwarcie, przebieg i zamknięcie).
6.2. Zasady budowania grup roboczych.
6.3. Terminowość i raportowanie w warsztatach Lean.
7. Motywowanie w procesie Lean.
7.1. Czynnik ludzki w procesie CI.
7.2. Rola systemów racjonalizacji pomysłów.
7.3. Zasady tworzenia programu sugestii pracowniczych.
8. Nadzór nad ulepszaniem.
8.1. Przejście od potrzeb do deﬁniowania głównego planu doskonalenia przedsiębiorstwa (MIP – Main
Improvement Plan).
8.2. Budowa i nadzór nad MIP.
8.3. Rola SC – Steering Committee).
8.4. Śledzenie postępów w planie Lean.
8.5. Wizualizacja wyników i zysków z doskonalenia.
8.6. Niezbędne wskaźniki w procesie CI – Continuous Improvement.
9. Egzamin końcowy.
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
- Rozwój kompetencji z zakresu Lean Management.
- Szkolenie prowadzone przez trenerów-praktyków mających duże doświadczenie z zakresu Lean
Management, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczyć praktyczne podejście do
tematyki i korzyści z niego płynące.
- Przygotowanie do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Lean w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa
- Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu Lean Management.
- Osoby przymierzające się do pracy na stanowisku Pełnomocnika ds. Lean/Kierownika Działu
Doskonalenia.
- Pracownicy działów zajmujących się optymalizacją procesów, działu planowania i obsługi klienta,
logistyki wewnętrznej.

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

