Karta informacyjna szkolenia REFA

źródło: www.refa.pl

Normowanie czasu pracy
Element szkolenia podstawowego REFA cz. II
(miejsce szkolenia: POZNAŃ)
To szkolenie umożliwia Ci podniesienie
kompetencji w zakresie organizacji pracy, metod
ustalania danych, a przede wszystkim ustalania
czasów
CELE SZKOLENIA/OBSZARY
▪ Poznajesz sprawdzone w praktyce
metody ustalania i stosowania danych
▪ Rozumiesz jak oceniać tempo pracy
▪ Umiesz ustalać, analizować i oceniać
dane zakładowe, w tym czasy zgodnie
ze standardami REFA
▪ Potrafisz określić i zmniejszyć czas
przezbrojeń
▪ Potrafisz wykonać fotografię dnia
roboczego
▪ Ustalisz interesujące Cię dane
zakładowe obserwacją migawkową
▪ Wiesz, jak ustalać czasy pracy
zespołowej i wielostanowiskowej
▪ Umiesz tworzyć normatywy i
wykorzystywać je w standardowych
zadaniach
▪ Wiesz, jak wartościować pracę
▪ Znasz metody i modele różnicowania
wynagrodzeń w zakładzie
▪ Potrafisz wykorzystać zebrane dane do
optymalizacji procesów
PROGRAM
I. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Podstawy pomiaru czasu
• Ocena tempa pracy
• Chronometraż wg REFA
(przeprowadzanie i analiza)
II. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Ustalanie czasu uzupełniającego
• Ustalanie czasu odpoczynku
• Ustalanie danych (dla pracy zespołowej
i wielostanowiskowej)
• Ocena procesu i wskaźniki
III. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Obserwacja migawkowa
• Porównanie i szacowanie
• Systemy czasów wstępnie ustalonych
• Technika wywiadu, zapis własny
• Ustalanie normatywów czasu

IV. BLOK (3 dni / 24 godziny)
• Praca w grupach
• Elastyczne systemy czasu pracy
• Elastyczne systemy wynagradzania
• Wartościowanie pracy
• Instruktaż i doskonalenie zawodowe
V. BLOK (3 dni / 20 godzin)
• Kształtowanie przepływu i symulacja
• Zarzadzanie danymi i czasem.
Przykład przekrojowy
Egzamin
UCZESTNICY
Głównie kierownicy zakładów, technolodzy,
specjaliści i kierownicy z produkcji i kontrolingu produkcji, pracownicy przygotowania
produkcji, Industrial Engineering, mistrzowie
CERTYFIKAT
Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo ukończenia szkolenia Normowanie czasu pracy.
CZAS TRWANIA
15 dni / 116 godzin
Możesz uczestniczyć w całości lub tylko
w wybranych przez Ciebie blokach.
TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA
W ROZWÓJ ZAWODOWY
Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej osoby

Cena za całość szkolenia: 4 960 PLN
Blok
Terminy POZNAŃ
Cena
Blok I
22 – 24.09.2021
1560 PLN
Blok II
13 – 15.10.2021
1560 PLN
Blok III
27 – 29.10.2021
1560 PLN
Blok IV
17 – 19.11.2021
1560 PLN
Blok V
08 – 09.12.2021
1130 PLN
Egzamin
10.12.2021
670 PLN
ZALICZENIE W RAMACH KURSÓW REFA
▪ Szkolenie podstawowe REFA 2.0
▪ Specjalista REFA ds. Planowania
Produkcji
▪ Specjalista REFA ds. Kontrolingu
Kosztów
▪ REFA - Organizator procesów
produkcyjnych
▪ Specjalista REFA ds. Organizacji
▪ REFA-Technik Industrial Engineering
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