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„Învață să spui „NU" binelui, pentru a putea spune „DA " mai binelui.” (John C. Maxwell)

Philean reia în 2018 organizarea în București a unei serii de cursuri cu tematici din cadrul LEAN SIX
SIGMA. Nu este vorba despre a lua parte la cursuri teoretice, pentru că Philean oferă cursuri
interactive și flexibile, ce urmăresc implicarea participanților în aplicarea în practică a principiului
„Less is more”. Scopul urmărit este de a elimina obstacolele care, de obicei, duc la un consum
excesiv de resurse vitale, fără însă a obține rezultate și consecințe pozitive dorite, pe termen
mediu și lung. Orice curs LEAN SIX SIGMA oferit de Philean pornește de la înțelegerea conceptului
de valoare pentru client (valoare = „ceea ce este suficient și necesar pentru satisfacția clientului”),
ca apoi să abordeze tematica specifică și instrumentele utile pentru a diminua pierderile cronice și
a elimina obiceiurile de lucru contraproductive.
Dacă doriți să vă dezvoltați abilitățile de îmbunătățire continuă, fie că este vorba de procesele
organizaționale, de activitățile și performanțele curente sau de dezvoltarea personală, Philean vă
invită să participați la cursurile deschise pe care vi le propune în 2018:
Curs

Perioada planificată

Durata/Preț

1. Inițiere în Lean Six Sigma (2 module) – se poate participa la un singur modul
1.1. Introducere în LSS
1.2. Instrumente LSS
2. DoE (Design of Experiments /
Proiectarea experimentelor)
3. 5S – De le exces la succes în 5 pași
4. FMEA / AMDEC (Analiza modurilor
de defectare și a efectelor
defectelor)
5. SMED (Single Minute Exchange of
Die)
6. Comportamente Lean (Lucru în
echipă – Comunicare – Rezolvarea
problemelor)

14-16 mai 2018

3 zile/650 lei

5-7 sept. 2018
18-20 iun. 2018

3 zile/650 lei

sau

sau

19-21 sept. 2018
25-27 iun. și 9-10 iul. 2018
25-27 sept. și 1-2 oct. 2018

2 module,
3 + 2 zile/1550
lei

26-28 mar. 2018

3 zile/420 lei

sau

sau

10-12 oct. 2018
18–20 apr. 2018
sau

17-19 oct. 2018
21-23 mar. 2018
sau

23-25 apr. 2018
sau

3 zile/450 lei

29-31 oct. 2018
sau

2 zile/325 lei

5-6 nov. 2018
23-25 mai 2018

8. VSM – Harta fluxului de valoare

3 zile/520 lei

24-26 oct. 2018

7-8 mai 2018
7. Instrumente de analiză

3 zile/790 lei

sau

14-16 nov. 2018

3 zile/480 lei

9. Creativitate și rezolvarea creativă
a problemelor

4-6 iun. 2018
sau

21-23 nov. 2018
13-15 iun. 2018

10. Management vizual

3 zile/480 lei

sau

3 zile/520 lei

12-14 dec. 2018

Detaliile complete despre această ofertă se află aici: http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/Philean_Oferta-Cursuri_LeanSixSigma_Bucuresti_2018-Detaliicomplete.pdf.

M URI – M URA – M UDA
ÎNDRUMAR PENTRU CĂUTAREA COMORILOR ASCUNSE LA VEDERE

Curs la distanță
Orice participant la unul dintre cursurile anterioare va avea acces gratuit la un curs la distanță care
prezintă în detaliu tipurile de pierderi dintr-o organizație, ce trebuie observate, analizate și
diminuate dacă se dorește obținerea de rezultate îmbunătățite. Fișa acestui curs este disponibilă
aici: http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/Fisa-curs-3M_2018_Philean.pdf.
Prețul acestui curs este de 100 de lei, pentru doritorii care nu participă la unul din cursurile
deschise din această ofertă.
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