top vision - vzdělávací kurzy a diskusní fóra pro manažery

Seznámení s nástrojem Six Sigma
Zvyšujte kvalitu napříč organizací
úroveň Intermediate - rozvíjejte své znalosti
Termín

Čas

Místo

Cena

18. 10. 2017
St

9 - 17
hod

Praha
Křižíkova 237/36a

4 990 Kč bez DPH

1. 12. 2017
Pá

9 - 17
hod

Praha
Křižíkova 237/36a

4 990 Kč bez DPH

6 038 Kč s DPH

6 038 Kč s DPH

objednat

objednat

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Osvojte si principy jedné z nejúspěšnějších manažerských strategií
Chcete zvýšit kvalitu? Chcete mít Vaše procesy pod kontrolou a nevytvářet chyby? Seznamte se proto s nástrojem Six Sigma! Ať již
zpracováváte obrobky nebo vyrábíte plastikové výlisky, vždy je možno dělat to lépe. Kurz Six Sigma Vám pomůže definovat možnosti
zvýšení kvality výrobků a jak si ji udržet po dlouhý čas. Kurz je určen zájemcům o seznámení s metodikou Six Sigma, který je celosvětově
využíván jako nástroj pro zvýšení kvality.

Co vám akce přinese?
■
■
■
■
■

■

Seznámíte se s historií a současností metody Six Sigma
Dozvíte se co je to DMAIC a DMADV
Osvětlíme moderní definice výrobních neshod
Přineseme příklad měření podle Six Sigma
Vysvětlíme rozdíly v rolích důležitých pro implementaci Six
Sigma
Dozvíte se optimální rozdělení úkolů v týmu Six Sigma

Komu akci doporučujeme?
Doporučujeme všem, kteří chtějí rozvíjet základní znalosti.
■
■
■
■
■

Manažeři kvality
Výrobní specialisté
Procesní manažeři
HR specialisté
Management

Program
■
■
■
■
■
■
■

Úvod do problematiky
Důležité pojmy Six Sigma
Kroky k zavedení Six Sigma
Hlavní znaky Six Sigma
Role Green Belt a její tréningový plán
Role Black Belt a její tréningový plán
Sedm mýtů Six Sigma

Lektor
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18.10.2017 / 01.12.2017

Roman Lindauer
IT Quality Manager, Datalynx s.r.o.

„Tento kurz doporučuji všem, kdo se chtějí dozvědět více o metodice Six Sigma a jejím uplatnění v praxi.
Během kurzu získáte dojem, že Six Sigma je i pro Vás.“
„Absolvoval jsem VŠE a Open University Business School. Od roku 2003 se zabývám oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol
podle metodologie SOX404 / ISO 31000. Během své profesní praxe jsem několikrát implementoval komplexní systémy interních
kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T-Mobile, Accenture, SAP a ABB) a vedl jsem testovací a certifikační projekty
spojené se SOX404. Od roku 2013 pracuji jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě
toho se zabývám nezávislou poradenskou a lektorskou činností.“

Více informací
http://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/seznameni-s-nastrojem-six-sigma---zvysujte-kvalitu-napric-organizaci
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