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Charakteristika semináře - co se dozvíte? Lektor
Témata – obsah kurzu
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K čemu slouží Lean 6σ?
Jak zavádět Lean 6σ?
Role a jejich hráči v podniku
DMAIC (6σ) vs DMWIC (Lean)
Nástroje Lean 6σ
Příklady a případové studie

Lektor Ing. Petr Maxa absolvoval ČVUT-FEL
a postgraduálně studoval Management kvality
a Lean SixSigma. Má mnohaleté zkušenosti s
procesním řízením ve výrobních (montážních
i zpracovatelských) firmách z mnoha úhlů
pohledu. Zabýval se návrhem, nastavením,
plánováním a monitorováním výrobních a
logistických procesů, procesním inženýrstvím,
výrobními systémy, systémy řízení kvality,
týmovou prací a principy trvalého zlepšování
procesů (kaizen, Lean Manufacturing,
SixSigma, …). Vedl tréninky a pracoval na
projektech a workshopech zlepšování procesů
v ČR, i v několika zemích Evropy, v Mexiku,
USA a Číně.

Komu je kurz určen
 vlastníkům podnikových procesů (managementu)
 technikům, procesním i průmyslovým inženýrům zabývajícím se systematickým zlepšováním
procesů a eliminací ztrát (tj. Green Beltům, Black Beltům, LEAN Praktikům, LEAN koordinátorům)

Organizace
Kurz proběhne v tréninkovém centru
Institutu průmyslového inženýrství v
Liberci, Klášterní 131/14. Pro účastníky
bude zajištěna strava a občerstvení po
dobu konání kurzu. Začátek kurzu je v
9:00 hod. V případě potřeby možnost
ubytování přímo v místě konání kurzu
v centru Liberce (kategorie ubytování
***, SMART  cena: 850 Kč/os,noc
vč. snídaně, bezpečné parkování,
WiFi).

Cena
1 denní kurz LEAN 6σ v kostce
Vám nabízíme za cenu 3.800,- Kč (bez DPH) za 1 účastníka.
Přihlášky
Přihlášky posílejte na ipi.centrum@instituti.cz nejpozději 12 dní před termínem konání kurzu (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 5 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se přihlášky automaticky ruší (nabídneme
Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené přihlášky naplněného semináře
brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.
Informace o naplnění a potvrzení realizace kurzu bude přihlášenému účastníkovi odeslána e-mailem první pracovní den po
uzávěrce, kdy obdrží instrukce a další informace resp. výzvu k zaslání (systémové) objednávky. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších
informací nás kontaktujte na e-mailové adrese ipi.centrum@instituti.cz.

Kontakt – adresa (i místo konání kurzu)
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec
ipi.centrum@instituti.cz (IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441)

www.ipi-institut.cz

