LEI SK prináša ďalšie podujatie

LEAN MANAGER ROUNDTABLE
inšpiratívne stretnutie Lean implementátorov z prostredia Top manažmentu spoločností,
tentokrát na Slovensku

ČO JE ROUNDTABLE?
Lean Manager Roundtable (LMR) poskytuje možnosť odbornej diskusie v kruhu 15 až 20
Lean manažérov z rôznych spoločností, tentokrát na východnom Slovensku. Obsah jednotlivých LMR je zakaždým iný, prispôsobený aktuálne “diskutovaným témam” v oblasti Lean.
• Aktivita sa vždy uskutočňuje na pôde hostiteľskej spoločnosti.
• Zahŕňa taktiež návštevu gemba (miesta, kde sa reálne aktivita deje) a demonštráciu skutočných
prípadových štúdií úspešnej implementácie vybraného nástroja alebo metódy.
• Ide o spojenie formálnych aktivít s vytváraním profesionálnych priateľstiev v neformálnej atmosfére.
• Aktivita je riadená odborníkom z praxe s cieľom dosiahnuť maximálnu pridanú hodnotu pre účastníkov.
• Časť LMR je zameraná na spoločné vytváranie návrhov na okamžitú implementáciu získaných vedomostí - v zmysle “Ako dosiahnete rovnako pozitívnu úroveň implementácie nástroja / metódy vo
Vašej spoločnosti a vo Vašich podmienkach?”

TÉMA ROUNDATABLE:

Value Stream Map (VSM)
ako cesta k lepšiemu videniu podstaty našich procesov
Hosťujúca spoločnosť / SWEP Slovakia, s.r.o.
VSM je vizuálny nástroj, vďaka ktorému vieme nielen popísať a následne analyzovať súčasný stav, no
predovšetkým sme schopní efektívne a komplexne identifikovať úzke miesta, straty a abnormality v
procese, a navrhnúť tak stav budúci, ktorý bude rešpektovať systém ako celok.
Našim cieľom je nazdieľať si vzájomné chápanie pojmu a realizácie VSM pomocou ukážky použitia
mapy v hosťujúcom závode.
Budeme tiež reflektovať na to, čo sme videli, a podelíme sa o svoje vlastné skúsenosti, otázky a
obavy týkajúce sa danej témy.

AGENDA:
Deň 1 Štart: 18:30 hod.

Spoločné otvorenie / Krátke predstavenie účastníkov / Neformálny networking, spoločná večera, diskusia

Deň 2 Štart: 9:00 hod. do 17:00 hod.

Uvítanie riaditeľom a predstavenie spoločnosti / Teória VSM, prípadová štúdia, diskusia, gemba
návšteva / Spätná väzba, skupinové zdieľanie podnetov / Záverečná diskusia, zhrnutie nových poznatkov
/ Uzatvorenie podujatia

PRE KOHO JE LMR URČENÝ?
Zástupcom vrcholového manažmentu výrobných a nevýrobných spoločností, ktorí majú priamy vplyv na
stratégie neustáleho zlepšovania vo svojom závode. Počet účastníkov LMR je pre dosiahnutia maximálnej
efektivity obmedzený. Členovia LEI SK majú právo na prednostnú účasť.

HOSŤUJÚCA SPOLOČNOSŤ:
SWEP Slovakia s.r.o.
Už viac ako 30 rokov spoločnosť SWEP pôsobí na celosvetovom trhu a je popredným výrobcom doskových
spájkovaných výmenníkov tepla. Jej zakladateľmi boli traja priekopníci, ktorí verili v technológiu spájkovania výmenníkov a využili príležitosť pre rozbeh výroby vo švédskom mestečku Landskrona.
Ich nadšenie, kreativita a osobitný prístup prispel k aktívnemu rozvoju podnikania, čoho výsledkom sú
produkty budúcnosti s vysoko efektívnym využitím. Tento duch je vo SWEPe prítomný dodnes, vďaka
čomu posúva hranice možného. Efektívnosť je základným pilierom a dennodennou výzvou SWEPu, a to
nielen v samotných produktoch, ale aj v spôsobe práce a s ním súvisiacich interakciách.

DÁTUM REALIZÁCIE: 6 - 7 február 2019
TRVANIE: 1,5 dňa
MIESTO: SWEP Slovakia s.r.o., Kechnec
JAZYK: Slovenský
CENA: 390 EUR / osoba pre nečlenov LEI SK
Cena zahŕňa večeru a obed, cena nezahŕňa cestovné a ubytovacie náklady

VIAC INFORMÁCIÍ / REGISTRÁCIA
info@leaninstitute.sk, +421 903 574 549

Tešíme sa na Vás!
Váš tím Lean Institute Slovakia
www.leaninstitute.sk

