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Szkolenie online: Lean Administration
Opis szkolenia

Program szkolenia

Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników
administracyjnych

Lean Management i Kaizen (KVP): pochodzenie, podstawy,

Lean Management jest sprawdzoną filozofią korporacyjną
pozwalającą efektywnie kształtować organizację. Centralnym aspektem jest unikanie marnotrawstwa i optymalizacja
procesów. Zasady szczupłej organizacji, początkowo stosowane wyłącznie w produkcji, przechodzą do biur i administracji. Jednak w tym przypadku nacisk kładzie się nie na
przepływ materiałów, lecz na przepływ informacji.
Potencjał i problemy związane ze szczupłą administracją są
w administracji często bardziej ukryte i mniej widoczne niż
w produkcji. Podczas naszego szkolenia online uczestnicy
dowiadują się, jak przenieść skuteczne podejście Lean Management z produkcji na obszar administracyjny.

Tworzenie wartości w porównaniu z marnotrawstwem:
−

Jaki potencjał drzemie w procesach administracyjnych?

−

Jakie są nowe wyzwania w pracy biurowej i pracy

Typowe metody z poziomu miejsca pracy, zespołu i procesu
Pierwsze kroki na drodze do uruchomienia Lean Administration
Warunki wstępne i warunki ramowe dla procesu ciągłego doskonalenia (KVP)

Uczestnicy
Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej
wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć
 Kadra kierownicza i pracownicy z obszarów pośrednich

(zakupy, księgowość, sprzedaż, rozwój, IT)
 Kadra kierownicza i pracownicy z obszarów związanych z

produkcją (przygotowanie pracy, planowanie produkcji),

Korzyści

 Pracownicy, którzy zajmują się wprowadzaniem lub

wdrażaniem Lean Administration

Na szkoleniu online Lean Administration uczestnicy
 poznają filozofię Lean i jej zasady,
 uczą się rozpoznawać potencjały, ale również przeszko-

dy w obszarach administracyjnych,
 poznają najważniejsze metody Lean Administration i

sposoby zwiększania efektywności procesów administracyjnych,
 poznają najważniejsze aspekty procesu ciągłego dosko-

nalenia .

Czas trwania i cena
Czas trwania: 4 sesje po 4 godziny lekcyjne każda
Cena ustalana indywidualnie z przedsiębiorstwem m.in. w
zależności od liczby uczestników.

Zaświadczenie
Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online "Lean Administration".
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