arek Jagielski
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Państwo
Ekspert
i doradca.
Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie
poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie stosuje metodyki Lean Management, A3 i Six Sigma. Jest absolwentem Politechniki
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małych i średnich firmach produkcyjnych i usługowych, a także naukowych
Potrzebne
są jak
skalkulowane,
sprawdzoneczyi Avon
precyzyjne
metody
jak Instytut
Lotnictwa
i
Politechnika
Warszawska.
Zarządzanie gospodarką magazynową i procesami związanymi z przepływem
Ekspert w zakresie wdrażania Lean
i kierowanie zapasami wiąże się z wielostronnym podejściem do tych
Manufacturing oraz Lean Supply Chain w
procesów oraz zastosowaniem narzędzi lean management w zarządzaniu.
przedsiębiorstwie. Od 2005 Kierownik
Działu REFA w branży tekstylnej. Od roku
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w całości opartym na najlepszych
2007 związany z koncernem Electrolux
praktykach biznesowych. Zachęcamy do poznania i
wdrażania
Poland.
Audytor wiodący systemu 5S oraz jako audytor wspomagający
nowoczesnych narzędzi zarządzania zapasami i magazynowaniem oraz
dla systemów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 18001.
optymalizacją kosztów.
Certyfikowany Electrolux Manufacutring System Trainer.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w
Prowadził szerokie spektrum projektów poczynając od
zakresie stosowania narzędzi lean management, mierzenia efektywności i
podnoszenia
efektywności
obszarów
montażowych
przeprowadzania audytu wewnętrznego.
(Standardized Work & Line Balancing), skracaniu czasów
przezbrojeń (SMED), mapowaniu procesów (Process Mapping,
Audyt ma zademonstrować na jakim poziomie best in class jest obszar lub
Value Stream Mapping, Cross Functional Process Mapping),
procesy magazynowe i/lub logistyczne. Bloki obejmują audytowanie
wytwarzaniu komórkowym (Cellular Manufacturing) a także
używania narzędzi 5S, Pracy Standardowej, stanu wyposażenia (wózki
przepływach materiałowych (Material Handling, Kanban, FIFO
widłowej i kolejki), poziomu wskaźników KPI, kompetencji personelu oraz
etc.). Autor projektów szkoleniowo-doradczych dla firm
realizowanych projektów. Wykres radarowy bloków pokazuje doskonałość
produkcyjnych z branży elektronicznej, samochodowej,
w/w obszarów wraz z potencjałem na poprawę.
meblarskiej oraz produkcji prefabrykatów budowlanych.
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego
projektów biznesowych w obszarach produkcji, logistyki i
Procesów Logistycznych i Magazynowych.
zakupów (520 dni szkoleniowych).
Metodologia:
Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których uczestnik dzięki
ćwiczeniom, analizie przypadków i krótkim wykładom będzie mógł
efektywnie pogłębić tematykę lean management oraz wiedzę w zakresie
pomiaru efektywności i audytowania obszarów magazynu i logistyki.

Warsztaty są skierowane do:
− pełnomocników ds. SZJ
− menedżerów ds. lean management
− menadżerów logistyki
− kierowników magazynów
− pracowników działu zarządzania jakością i komórek lean management
− managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie i weryfikacje
standardów jakościowych w przedsiębiorstwie
− oraz tych wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności
skutecznego audytowania doskonałości procesów logistycznych i
magazynowych w swoim miejscu pracy.
Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Joanna Kędra
Project Manager
j.kedra@langas.pl
tel.: 22 696 80 22

OPINIE UCZESTNIKÓW ZE SZKOLEŃ LANGAS GROUP
"Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy
uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to
robią najlepsi na rynku" Grzegorz Stojanowski, Kierownik Produkcji,
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
"Intensywne" Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu,
MICHELIN Polska SA.
„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych
rozwiązań” Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp.
z o. o.
„Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej
działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o
sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN
MANUFACTURING” Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny,
APERAM (Arcelor Mittal).

I. LEAN MANAGEMENT W MAGAZYNIE

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA
PROCESÓW LOGISTYCZNYCH DZIĘKI
ZASTOSOWANIU LEAN
MANAGEMENT

−
−
−
−
−
−

Dlaczego w procesach magazynowy i/lub logistycznych można oraz trzeba wdrażać kulturę Lean?
Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w w/w procesach?
Eliminacja marnotrawstwa w procesach magazynowych z wykorzystaniem narzędzi lean
management.
Standaryzacja pracy i wdrażanie 5S w obszarze transportu i magazynów
Dostawy JIT (Just In Time) i JIS (Just In Seguence) w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym
Zastosowanie supermarketów w magazynie

III. "WALIZKA NARZĘDZIOWA LEAN" W INTRALOGISTYCE

KLUCZOWE WSKAŹNIKI W
INTRALOGISTYCE

−
−
−

Mierzenie, standaryzacja oraz optymalizacja pracy w intralogistyce
Narzędzia rozwiązywania problemów
Wyznaczanie kluczowych wskaźników w intralogistyce: inwentaryzacja cykliczna (IRA),
produktywność (LP) oraz przestoje (break downs)

II. AUDYTOR JAKO LIDER KAIZEN

NIEZGODNOŚCI –
IDENTYFIKOWANIE, DEFINIOWANIE,
RAPORTOWANIE

−
−
−
−
−
−
−

Zasady audytowania doskonałości w procesach magazynowych i/lub logistycznych.
Jak poprawnie zdefiniować audyt ?
Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do audytora?
Jakie są zasady audytowania w odniesieniu do procesu audytu.
Metodyka i technika skutecznego audytowania
Jakie są wymagania, którym powinni odpowiadać audytorzy?
Wiedza i umiejętności audytorów - sposoby pozyskiwania, edukacja i ciągłe doskonalenie

IV. MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ AUDYT
PRZEPROWADZANIE AUDYTU I
CIĄGŁE DOSKONALENIE

−
−
−
−
−
−

Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Rozładunku Materiału.
Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Sprawdzania.
Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Lokowania.
Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Magazynowania i Inwentaryzacji.
Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Pobrania.
Jak audytować i o co pytać w obszarze/procesie Dostawy do Klienta.

V. PODSUMOWANIE AUDYTU
WŁAŚCIWA INTERPRETACJA
WYNIKÓW AUDYTU

−
−
−

Radar doskonałości oraz interpretowanie wyniku.
Wskazywanie obszarów do doskonalenia.
Activity Based Costing – parowanie wyniku audytu z doskonałością kosztową

EGZAMIN
PODSUMOWANIE ZDOBYTEJ WIE

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i prześlij na numer fax: (22) 355 24 08
lub e-mail: szkolenia@langas.pl

Firma

Certyfikowany Audytor Lean
w Magazynie i Intralogistyce
Szkolenie zakończone uzyskaniem
certyfikatu audytora wewnętrznego
17.09.2019 r.
Wrocław

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

e-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

Prześlij zgłoszenie wcześniej
a otrzymasz 300 PLN rabatu.

e-mail

Imię i nazwisko (3)

❑
❑

zgłoszenie do 29.08.2019 r.
zgłoszenie od 30.08.2019 r.

1 470 PLN

1 170 PLN netto*
1 470 PLN netto*

Stanowisko

e-mail

Cena zawiera:
• uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
• materiały szkoleniowe, certyfikat
• egzamin
• obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres
e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

e-mail

Telefon/Fax

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Langas Group
Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP: 532-159-55-77 w celu
dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz
telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest
dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

□ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas
Group
Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy
Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail wskazany w
formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w
którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

przez Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-5577 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z
art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie
zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte
Faktura

❑
❑

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie
obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia.
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika
inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn
niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania
formularza.

...............................
podpis

............................
data i pieczęć

