LEI SK prináša ďalšie podujatie

LEAN MANAGER ROUNDTABLE
inšpiratívne stretnutie Lean implementátorov z prostredia Top manažmentu spoločností,
tentokrát v Trnavskom kraji, ktorý patrí medzi najproduktívnejšie regióny v oblasti priemyslu a
poľnohospodárstva na Slovensku.

ČO JE ROUNDTABLE?
Lean Manager Roundtable (LMR) poskytuje možnosť odbornej diskusie v kruhu 15 až
20 Lean manažérov z rôznych spoločností. 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 ROUNDTABLE:

ZAVEDENIE KULTÚRY SÚSTAVNÉHO ZLEPŠOVANIA
Hosťujúca spoločnosť / PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Ako Lean ovplyvnuje nastavenie procesov a procesy ovplyvňujú kultúru sústavného zlepšovania.
Správanie jednotlivca ovplyvňuje celú organizáciu.
Stratégia výrobného závodu, dizajn montážnych liniek, variabilita produktov, top interná logistika, digitalizácia procesov a správanie sa jednotlivcov.
Našim cieľom je nazdieľať si prístup implementácie kultúry sústavného zlepšovania priamo vo
vybranom závode. Budeme tiež reflektovať na to, čo sme videli, a podelíme sa o svoje vlastné
skúsenosti, otázky a obavy týkajúce sa danej témy.
•
•

Ako manažéri vnímaju kultúru ako takú a ako vnímaju kultúru sustavneho zlepšovania?
Akým spôsobom vieme kultúru “vyhodnocovať” a či vobec je potrebné ju vlastne meniť?

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 spoločnosti / Predstavenie výrobného systému skupiny Vaillant / Teória kultúry
sústavného zlepšovania a Shingo Insight, 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:
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Production je výrobcom Protherm Production je výrobcom vykurovacej techniky pre 24 trhov Európy, Ázie
a Afriky. Začiatky spoločnosti Protherm Production siahajú až do roku 1991. Vďaka akvizícii v roku 2001 sa
začala história firmy už písať pod hlavičkou medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group. Koncern má vo svete
10 výrobných závodov. Vaillant Group má viac ako 140-ročnú históriu a vyše 12 000 zamestnancov. Je lídrom
a priekopníkom v oblasti vykurovacích technológií v Európe a na konte mnohé inovácie a patenty.
Pre slovenský trh v závode v Skalici vyrába kotly značiek Vaillant a Protherm. Okrem výroby nájdeme
v Protherm Production aj najmodernejšie vývojové centrum na vývoj vykurovacej techniky v strednej
Európe. V roku 2013 bol otvorený East Hub, distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú
Európu. Spoločnosť patrí medzi popredných zamestnávateľov na Záhorí. Na Slovensku má celkovo tri
subjekty, ktoré zamestnávajú viac než 1 300 ľudí.

DÁTUM REALIZÁCIE: 29 - 30 máj 2019
TRVANIE: 1,5 dňa
MIESTO: PROTHERM PRODUCTION s.r.o, Skalica
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

