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

KAIZEN Challenge 4.0
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/21/16599/491779

Cena netto

250,00 zł

Cena brutto

307,50 zł

Cena netto za godzinę

7,81 zł

Cena brutto za
godzinę

9,61

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-09

Termin zakończenia
usługi

2019-12-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-13

Maksymalna liczba uczestników

100

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

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

AMC ADVANCED MANUFACTURING
CONSULTING SP. Z O.O.

Osoba do kontaktu

Pawel Nowakowski

E-mail

amc@amc.waw.pl

Telefon

+48 501 064 490

Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie efektywności systemu KAIZEN do poziomu Przemysłu 4.0 generacji

Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji pracy z technikami Przemysłu 4.0 generacji

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Celem szkolenia jest wdrożenie zaawansowanego systemu Kaizen Challenge i rozwinięcie kompetencji
doskonalenia procesów biznesowych na poziomie fabryki 4.0 generacji.
Program jest opracowywany pod kątem potrzeb i aktualnego poziomu kompetencji personelu klienta.

1. Audyt aktualnego poziomu doskonałości systemu KAIZEN klienta
2. Dostosowanie programu szkoleniowo-wdrożeniowego
3. Dostosowanie systemu informatycznego KAIZEN Challenge
4. Dostosowanie algorytmów grywalizacji
5. Realizacja szkoleń i działań doradczych
6. Wdrożenie systemu informatycznego KAIZEN Challenge

7. Follow-up i wparcie 7/24
8. Standaryzacja i program ciągłego doskonalenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wdrożenie zaawansowanego systemu Kaizen Challenge
Rozwinięcie kompetencji doskonalenia procesów biznesowych na poziomie fabryki 4.0 generacji
Automatyczna rejestracja i obsługa bazy pomysłów pracowników
Dostęp do Bazy Wiedzy przedsiębiorstwa
i wiele innych

Grupa docelowa
Cały personel firmy biorący udział w doskonaleniu procesów biznesowych

Informacje dodatkowe
Usługa realizowania na indywidualne zamówienie. Minimalna liczba 100 pracowników.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Słowicza 25A
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

