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Przyspiesz zmiany w swojej organizacji
Lean Practitioner Program (LPP) jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego rozwiązywania
problemów oraz ciągłego doskonalenia, które to zadania spoczywają często na barkach osób
bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Okazuje się, że nawet
dobra znajomość poszczególnych narzędzi lean nie gwarantuje sukcesu w ich wdrożeniu.
Dzięki programowi LPP, który uczy przez praktykę, zbudujesz zespół ekspertów będących
siłą napędową programu Lean Management w Twojej organizacji oraz zyskasz wymierne
efekty projektów i usprawnień wdrażanych przez uczestników w trakcie trwania programu.

Wykształć agentów zmian
– praktyków Lean Management
Program został opracowany z myślą o wykształceniu
agentów zmian w organizacji – osób będących w stanie
wdrażać oraz kierować w sposób praktyczny i usystematyzowany usprawnieniami w swoich firmach. Certyfikowany Lean Practitioner to osoba, która po ukończeniu
programu będzie przygotowana do samodzielnego działania i wprowadzania w życie poszczególnych elementów systemu Lean Management we własnej firmie.

Adresaci programu – zbuduj
zgrany zespół ekspertów Lean
Adresatami programu są kierownicy średniego i wyższego
szczebla oraz specjaliści w firmach produkcyjnych, którzy
staną się rzeczywistymi agentami zmian, dobrze rozumiejącymi Lean Management i potrafiącymi całościowo
wspierać wdrożenie tej koncepcji we własnej organizacji.
Doświadczenie pokazuje, że uczestnicy pochodzący z różnych działów firmy po zakończeniu szkolenia tworzą na
trwałe zgrany zespół ekspertów rozumiejących funkcjonowanie biznesu w ten sam sposób. Pomaga to przełamać tradycyjne problemy wynikające z silosowego układu
organizacyjnego przedsiębiorstwa.

Realizacja projektów zwróci
nakłady poniesione na inwestycję
LPP został zaprojektowany w sposób, który wymaga od uczestników realizacji projektów doskonalących w trakcie trwania programu. Daje więc nie tylko możliwość
praktycznego nauczenia się stosowania poszczególnych technik Lean Management,
ale umożliwia również osiągnięcie wymiernych korzyści przez firmę w krótkim czasie.
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CERTYFIKOWANY LEAN PRACTITIONER PROGRAM

Praktyczne umiejętności
i wiedza
Certyfikowany
Lean Practitioner
to osoba,
która potrafi:
identyfikować marnotrawstwa w poszczególnych
procesach i obszarach firmy
wdrażać zmiany i projekty doskonalące
być liderem zespołu wdrożeniowego
umiejętnie stosować narzędzia lean (5S, SMED,
TPM, mapowanie strumienia wartości, standaryzację
pracy, kanban itp.)
realizować projekty wdrożeniowe w oparciu
o metodę raportu A3
wspierać innych pracowników we wdrażaniu lean

Przebieg programu
Program Lean Practitioner to 6 dni warsztatowych (3 bloki,
każdy po 2 dni), 12 tygodni samodzielnej pracy nad projektem, 3 dni przeglądu oraz konsultacji projektów realizowanych przez uczestników oraz egzamin połączony z prezentacją wyników projektów.

6 DNI
WARSZTATÓW
z praktykiem Lean

12 TYGODNI PRACY
NAD PROJEKTEM
przy wsparciu eksperta Lean

3 DNI KONSULTACJI
PROJEKTÓW
wprowadzających realne
usprawnienia w firmie

utrzymać wprowadzone zmiany

WARTOŚCIOWE
MATERIAŁY

Certyfikat Lean Global Network
Lean Practitioner Program został opracowany przez
międzynarodowy zespół specjalistów współpracujących
w ramach sieci Lean Global Network na bazie najlepszych
światowych wzorców edukacyjnych i doświadczeń najskuteczniejszych praktyków Lean. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu, skutecznym zrealizowaniu swojego projektu
oraz zdanym egzaminie otrzyma Certyfikat Lean Practitionera
sygnowany logo Lean Global Network.

m.in. książka, segregator
z praktycznymi materiałami i inne

EGZAMIN I PREZENTACJA
WYNIKÓW PROJEKTÓW
poświadczone uzyskaniem
międzynarodowego certyfikatu
Lean Global Network

Zapraszamy do kontaktu
Monika Kuleczka
zamkniete@lean.org.pl
tel. 71 798 57 33 wew. 12
kom. 506 388 246
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