JOHTAJIEN LEAN AAMIASSEMINAARI
Lean on tämän päivän menestyvimpien yritysten
toimintafilosofia. Leania sovelletaan lähes kaikilla
toimialoilla.

AIKA JA PAIKKA
ke 12.09.2018 Helsinki

Lean ei ole kertaluontoinen projekti vaan toimintafilosofia – päättymätön matka. Tavoitteena on
olla joka päivä parempi kuin eilen. Tavoitteeseen
pääsemiseen tarvitaan koko henkilöstön sitoutuminen.

ILMOITTAUTUMINEN

Muutos perinteisestä toiminnasta Lean-toimintaan
ei tapahdu yhtäkkiä. Se vaatii ymmärrystä, osaamista ja sitkeyttä viedä asioita eteenpäin.

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20

puh. (09) 696 2950, www.yritysakatemia.fi
s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi
OSALLISTUMISMAKSU

350 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä.
Koulutus, materiaali ja aamukahvi sisältyvät hintaan.

Tässä seminaarissa vastataan kysymyksiin
- Mitä tämän päivän Lean on?
- Lean strategiana?
- Miten Lean tarkoittaa johtamisen
näkökulmasta?
- Leanin keskeisimmän
johtamisperiaatteet?

OHJELMA klo 9.00–11.30

Johto on avainroolissa Leanin onnistumisessa.
Kun organisaatio toimii suunnitellusti ja kehittää
toimintaansa määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat,
oma henkilöstö että omistajat tyytyväisiä. Hyvin
toimivan organisaation toiminta on ennustettavaa,
virtaavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat saavat
tuotteensa/palvelunsa laadukkaina ja haluamanaan
ajankohtana.

LEAN-TIELLE LÄHTEMINEN - TAVOITTEIDEN
ASETTAMINEN

Koulutus antaa osallistujille ymmärryksen Leanin
mukaan toimivan johdon roolista ja tehtävistä.
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää kuinka nykyaikainen johtaja toimii ja hän osaa soveltaa
Lean-periaatteita organisaation toiminnan hallintaan ja kehittämiseen.

ONGELMAT – KEHITTÄMISKOHTEET
SYSTEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU

Tässä koulutuksessa sinun ei tarvitse osata japania
ja bisnesjargonia. Puhumme selkeää suomea ja
havainnollistamme asioista esimerkein ja käytännönläheisin harjoituksin.

TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
TILAISUUDEN AVAUS JA TAVOITTEET
LEAN – MITÄ SE ON?

LEAN STRATEGIAA
JATKUVA PARANTAMINEN – KOKO
HENKILÖSTÖ KEHITTÄMISESSÄ MUKANA
PÄIVITTÄISJOHTAMINEN

JOHDON STARDARDITYÖ
OIKEAISTA VASTAUKSISTA KOKEILEMISEN
KULTTUURIIN

Seminaari on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden ylimmälle johdolle.
KOULUTTAJA

DI, asiantuntija Pekka Hirvonen,
Jalostin Oy

www.yritysakatemia.fi
PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä
muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta
tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

