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Szkolenie online: Lean Production
Opis szkolenia

Program szkolenia

Sukces dzięki mapowaniu strumienia wartości i produkcji
zorientowanej na klienta

Istota Lean Production

Toyota jest uważana za pioniera szczupłej produkcji i posiada najbardziej efektywny system produkcji na świecie. Stabilne procesy, Just-in-Time (JIT), systematyczne eliminowanie marnotrawstwa, jak również sprawdzona praca zespołowa i konsekwentna orientacja na klienta są ważnymi składnikami skutecznej Lean Production. Mapowanie strumienia
wartości służy przedstawieniu i analizowaniu procesów produkcyjnych wraz z towarzyszącymi im przepływami materiałów i informacji. Przyjrzenie się całemu procesowi pozwala
na wdrożenie działań usprawniających, jak np. optymalizacja czasu zbrojenia poszczególnych maszyn.
Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze
czynniki sukcesu szczupłej produkcji i dowiadują się, jak
projektować efektywne procesy produkcyjne. W ramach
grupy seminaryjnej wymieniają się doświadczeniami, mogą
zadawać pytania i otrzymywać cenne wskazówki od naszych
trenerów, którzy mają bogate doświadczenie projektowe i
praktyczne. W celu utrwalenia materiału, na koniec każdego
dnia seminarium uczestnicy otrzymują ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Podstawowe zasady lean production
−

eliminacja marnotrawstwa w przepływie informacji i
materiałów

−

rozwiązywanie problemów, praca ze standardami

Analiza i projektowanie strumienia wartości
−

od stanu rzeczywistego do docelowego

Produkcja przepływowa

Przewaga konkurencyjna dzięki elastycznej i zorientowanej na klienta produkcji

Uczestnicy
Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej
wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć
 dyrektorzy zarządzający,
 kierownicy zakładów i wydziałów,
 specjaliści i kadra kierownicza z działów produkcji, pla-

nowania i kontroli produkcji, produkcji, zarządzania jakością

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
Korzyści

Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online "Lean Production".

Na szkoleniu online Lean production uczestnicy
 poznają podstawowe zasady szczupłej produkcji i wie-

dzę, które metody są pomocne na drodze do osiągnięcia
szczupłej produkcji,
 poznają korzyści całościowego spojrzenia na firmę,
 uczą się kontrolować wahania zamówień i upłynniać

procesy produkcyjne,
 uzyskują dobrą orientację w poszczególnych narzędziach

lean success.
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