Produkcyjna gra symulacyjna
ThinkLEAN!
TEST KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

ThinkLEAN! Realizowany jest w oparciu o Warsztaty Kanban , które przybliżają zagadnienia
planowania produkcji w oparciu o dwa systemy. Tradycyjny pchany i typowy Kanban ciągniony.
Jest to jedno z ogniw filozofii LEAN MANAFCTURING. W czasie warsztatów uczestnicy poznają
techniki pozwalające na usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez maksymalizację
wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn.
Na podstawie symulacji realnych warunków poznają , gdzie i jak szukać oszczędności oraz jak
zreorganizować produkcję, aby bez zmian personalno-maszynowych zwiększyć wydajność
produkcji z równoczesnym obniżeniem jej wadliwości.

Realizacja warsztatów prowadzona jest w oparciu o grę symulacyjną, z
wykorzystaniem systemów informatycznych. Polega na zdobywaniu
doświadczenia w zarządzaniu produkcją z wykorzystaniem autorskiej aplikacji
pozwalającej zaprojektować przebieg procesu produkcyjnego,
przeprowadzić jego realizację i sprawdzić osiągnięte efekty.
Cena
4000 PLN netto / grupa max.10 osób + 23% VAT

Prowadzący
Warsztaty poprowadzą certyfikowani trenerzy Akademii Produktywności
Marcin Lorek
Daniel Szałwiński

Tydzień pracy zakładu produkcyjnego w 2 dni !!!

ThinkLEAN!

Produkcyjna gra symulacyjna
ThinkLEAN!
Proszę podać planowany termin
……………………………………………………………………..…………….

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Niniejszym zgłaszamy udział podanych niżej osób
Lp.
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CENA – 4000 PLN + 23% VAT/grupa max. 10 osób
Wpłaty za udział w warsztatach należy dokonać – po otrzymaniu faktury PROFORMA na konto
STRENG Daniel Szałwiński IDEABANK – 65 1950 0001 2006 0154 3814 0002
Z dopiskiem: ThinkLEAN i nazwa firmy
Organizator kursu – AKADEMIA PRODUKTYWNOSCI STRENG Daniel Szałwiński, ul. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice,
NIP: 874-128-65-60, REGON: 771513544 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymają pełen zwrot wniesionej opłaty.
Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia
wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia.
Pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przedatą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 100% jego ceny.
Oświadczenie

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez
AKADEMIA PRODUKTYWNOŚCI STRENG Daniel Szałwiński faktury VAT bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru

Nazwa firmy:...........................................
Nasz NIP:...............................................
Pieczątka firmy i podpis osoby upoważnionej

