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Zarządzanie procesami pracy
Szkolenie podstawowe REFA cz. I

Optymalne kształtowanie procesów pracy według
oryginalnej procedury REFA - analiza czynności
pracowników, środków produkcji i materiałów.
Zajmujemy się ergonomicznym kształtowaniem
stanowisk pracy, obciążeniem i uciążliwością pracy,
kształtujemy elementy obsługi. Szukamy możliwości
wzrostu wydajności pracy i oszczędności kosztów.

TWOJE KORZYŚCI – CELE SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie procesami pracy służy
przekazaniu
wiedzy
niezbędnej
każdemu
organizatorowi procesów produkcyjnych:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

reengineering procesów roboczych
ciągły proces ulepszeń
wyeliminowanie postojów
wyeliminowanie zbędnych czynności
skrócenie czasu operacji roboczych
optymalne ukształtowanie stanowisk pracy

TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY
Kierownicy zakładów, technolodzy, specjaliści i kadra
zarządzająca z obszaru produkcji i kontrolingu
produkcji, pracownicy działów przygotowania
produkcji, działów Industrial Engineering, mistrzowie

TWOJE ZAGADNIENIA - PROGRAM SZKOLENIA
I. BLOK (3 dni / 24 godziny)
▪
▪
▪
▪

System pracy wg REFA
Organizacja pracy
Metoda systematyczna - podstawy
Analiza procesów i podstawy ustalania
norm czasu
II. BLOK (3 dni / 24 godziny)
▪ Analiza zadań i ocena zadań
▪ Przedstawienie przebiegu, schematy
blokowe
▪ Procesy w przedsiębiorstwie
▪ Wstęp do zarządzania jakością
▪ Ciągły proces ulepszania (KVP/Kaizen)
III. BLOK (3 dni / 24 godziny)
▪ Metody rachunku kosztów
▪ Rachunek kosztów i kalkulacja kosztów
IV. BLOK (6 dni / 44 godziny)
▪ Kształtowanie pracy człowieka
▪ Obciążenie i uciążliwość pracy oraz ich
skutki
▪ Obciążenie i organizacja pracy
▪ Antropometria i środki pracy
▪ Otoczenie pracy
▪ Bezpieczeństwo i higiena pracy
▪ Prawo pracy – podstawy
▪ Egzamin

TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT
Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo
ukończenia szkolenia Zarządzanie procesami 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: 4960 PLN
Blok
Terminy
Blok I
21 – 23.09.2022
Blok II
12 – 14.10.2022
Blok III
07 – 09.11.2022
Blok IV
23 – 25.11.2022
14 – 15.12.2022
Egzamin 16.12.2022

Cena
1560 PLN
1560 PLN
1560 PLN
2350 PLN

Kontakt: +48 61 82 79 410 | biuro@refa.pl | Szkolenia otwarte: +48 603 805 341

670 PLN

