Transformacja lean
w Twojej firmie

PrOgrAm SzKOLEń OTwArTYCh wSPIErA
TrANSfOrmACJę TwOJEJ OrgANIzACJI

Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Lean Management wykazały, że dla zapewnienia

Program szkoleń otwartych został zbudowany wokół 5 elementów Modelu Transformacji Lean tak,

trwałego sukcesu konieczne jest całościowe spojrzenie na transformację w obszarze 5 elementów,

aby skutecznie wspierać trwałe wdrożenia Lean Management w organizacjach dowolnego typu.

które tworzą ramowy Model Transformacji Lean. Został on opracowany przez Lean Global Network

Schemat z rysunku przedstawia przyporządkowanie poszczególnych warsztatów do każdego

i z powodzeniem jest stosowany przez LEI Polska.

z 5 elementów ramowego modelu transformacji firmy.
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wYZnacZenie celU
PODEJŚCIE SYTUACYJNE

wYZnacZenie celU
• Hoshin Kanri – rozwinięcie strategii firmy

Jaki cel najlepiej skoncentruje nas na tworzeniu wartości?
Jaki problem chcemy rozwiązać?

• Hoshin Kanri w usługach, sprzedaży i branżach nieprodukcyjnych
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DosKonalenie
ProcesÓw

KSzTAŁTOwANIE
wZorcÓw
PrZYwÓDZTwa

roZwÓj
POTENCJAŁU

DosKonalenie
ProcesÓw

KSzTAŁTOwANIE
wZorcÓw
PrZYwÓDZTwa

roZwÓj
POTENCJAŁU

Ciągłe, konkretne,
praktyczne działania
zmierzające do poprawy
metod pracy

Jasne określenie ról
i zakresów odpowiedzialności

Trwały
i konsekwentny rozwój
potencjału wszystkich
pracowników na wszystkich
szczeblach organizacji
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System 5S
Standaryzacja pracy
SMED
TPM
Mapowanie strumienia
wartości
Mapowanie strumienia
wartości w produkcji
wieloasortymentowej
Ciągły przepływ
System ssący Kanban
Logistyka wewnętrzna
fabryki
Poka-Yoke
Metody TWI do poprawy
produktywności prac
specjalistycznych
Studium produktywności
w usługach i biurach

• Standardy pracy menadżera
w środowisku Lean
• Jak zrobić dobry Gemba Walk
• Toyota Kata
• Budowanie systemu sugestii
Kaizen

• Rozwiązywanie
problemów
• Budowanie systemu
szkoleń stanowiskowych
wg TWI – instrukcje
i instruktaż
• Doskonalenie metod
pracy wg TWI
• Relacje z pracownikami
wg TWI
• Jak zrobić dobry audyt
• Raporty A3
• Jikotei Kanketsu, czyli
jakość wbudowana
• Skuteczny koordynator
Lean
• Strategia szkoleń Lean
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LEAN w SPOSObIE mYŚLENIA I CODzIENNYCh zAChOwANIACh

LEAN w SPOSObIE mYŚLENIA I CODzIENNYCh zAChOwANIACh

(podstawowe założenia, wyznawane wartości, postawy, artefakty)

• Symulacja Lean Manufacturing
• Symulacja Lean dla procesów biurowych
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WYZNACZANIE CELU – PODEJŚCIE SYTUACYJNE

DOSkONALENIE
pROCESów

ROZWóJ POTENCJAłU

Pierwszym krokiem w transformacji Lean jest jasne określenie jej celu –
niezależnie od tego, czy planowana zmiana dotyczyć będzie całej organizacji,
czy też pojedynczego procesu. Dlatego musimy sobie odpowiedzieć na
pytanie „Jaki tak naprawdę problem chcemy rozwiązać?” oraz upewnić się,
że obrany cel skoncentruje nas na tworzeniu wartości dla klienta.
W naszym działaniu zawsze stosujemy podejście sytuacyjne – dobieramy
metody do celu oraz specyfiki procesu naszego klienta.

Dla osiągnięcia ustalonego celu
niezbędne jest wyznaczenie procesów,
które muszą zostać udoskonalone.
Tu określane są konkretne „twarde”
narzędzia doskonalące, które umożliwią
osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Kluczową rolę w każdym
przedsiębiorstwie odgrywają
ludzie. Dlatego bardzo ważne jest
wyznaczenie obszarów rozwoju
kompetencji pracowników
stanowiących podstawę
doskonalenia procesów.
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KSZTAłTOWANIE
wzORCów
pRzywóDzTwA

LEAN w SpOSOBIE
mYŚLENIA I CODZIENNYCH
ZACHOWANIACH

Dla wspierania procesu transformacji

Olbrzymi wpływ na organizację ma właściwa
postawa wszystkich pracowników. Chodzi tu
o kształtowanie postaw i sposobu myślenia,
które są niezbędne dla wdrożenia kultury
ciągłego doskonalenia.

konieczne jest określenie pożądanych
zachowań liderów organizacji na
wszystkich jej poziomach.

