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Blended learning: Normowanie czasu pracy
Opis szkolenia

Program szkolenia

Wybrane techniki normowania czasu pracy wsparte praktycznymi zajęciami.

Analiza procesów

Uczestnicy poznają metodologię systematycznego określania i analizy danych operacyjnych oraz ich wykorzystania w
planowaniu i systemach kontroli.

Tempo pracy
Chronometraż
Praca zespołowa i wielostanowiskowa

W tym szkoleniu skupiamy się na czasach: co powinno być
rejestrowane, analizowane i oceniane lub stosowane?
Uczestnicy poznają zasady pomiaru czasu wg REFA oraz inne
metody określania danych zakładowych.
Ostatni tydzień szkolenia to warsztaty.
Wiedza zdobyta online jest wówczas stosowana w praktyce.
Szczególny efekt tego szkolenia zapewnia praca nad przykładem przekrojowym. Tu trzeba pracować zarówno głową jak
i rękami. Tym samym wiele rzeczy staje się nie tylko zrozumiałe, ale przede wszystkim łatwe dla późniejszego zastosowania w praktyce.

Czas odpoczynku
Obserwacja migawkowa
Fotografia dnia roboczego
Normatywy
Warsztaty REFA 2.0 (40h zajęć stacjonarnych)

Uczestnicy
Uczestnicy szkolenia powinni legitymować się przynajmniej
wykształceniem średnim lub zawodowym, popartym kilkuletnią praktyką w zakładzie pracy. W szkoleniu mogą uczestniczyć
 absolwenci szkolenia podstawowego REFA w celu pogłę-

bienia wiedzy
 specjaliści i kadra kierownicza głównie z działów produk-

cji, planowania i kontroli produkcji

Czas trwania i cena
Szkolenie odbywa się w formule blended learning.

Korzyści
Na szkoleniu online Normowanie czasu pracy uczestnicy
 poznają standardy REFA ustalania czasu operacji techno-

Czas trwania: 11 sesji po 4 godziny lekcyjne każda + 40 godzin warsztatów stacjonarnych. Cena ustalana indywidualnie z przedsiębiorstwem m.in. w zależności od liczby uczestników.

logicznych,
 dowiadują się, jak uwzględnić różne czynności w nor-

mie,
 uczą się przeprowadzać proste i złożone pomiary czasu

Zaświadczenie
Uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w szkoleniu online "Normowanie czasu pracy".

za pomocą aplikacji komputerowych,
 dowiadują się jak ustalić narzuty procentowe czasu uzu-

pełniającego.
 uczą się zaplanować i przygotować katalog czasów

W trakcie stacjonarnych warsztatów uczestnicy ćwiczą praktyczne zastosowanie poznanych metod w optymalizacji produkcji i ustalania norm czasu trwania operacji technologicznych. Poznają sposoby kalkulacji kosztów, zasady pracy
w projektach i prezentacji wyników własnej pracy.
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