Praktický tréning: Riešenie problémov
systematickým prístupom
Riešite problémy tak, aby sa už neopakovali?
Cieľom tréningu je naučiť účastníkov hľadať pravé príčiny nežiaduceho následku (problému) a navrhovať
opatrenia na ich elimináciu s podporou externého facilitátora.
Tréning je určený manažérom, pracovníkom útvarov vývoja, konštrukcie a prípravy výroby, technológom,
projektovým manažérom, procesným a priemyselným inžinierom, pracovníkom kvality, zamestnancom
BOZP, životného prostredia, informačnej bezpečnosti, financií a tvorby analýz.

Rozsah: 1 deň
Obsah:
1. Nástroj riešenia problémov 7M a hlavné zásady jeho využitia
• 7M ako nástroj tímovej práce
• Zameranie na príčiny a nie následky, identifikácia pravých príčin vzniku nežiaduceho následku
• Požiadavky na zloženie tímu a zásady vedenia brainstormingu a moderovania tímu
• Návrh opatrení na elimináciu najzávažnejších príčin
2. Simulácia činnosti procesu a hľadanie príčin problému použitím metódy 7M v tímoch
3. Tvorba diagramu 7M v tímoch
4. Návrh opatrení a vyhodnotenie na simulovanom procese

Termín:

3. december 2010
Registrácia účastníkov začína o 8.00 hod. Tréning prebieha od 8.30 do 17.00 hod.

Miesto:
Bratislava
Miesto konania bude spresnené dodatočne podľa počtu prihlásených účastníkov.

Účastnícky poplatok: € 149,- bez DPH (€ 177,31 s DPH). V poplatku je zahrnutá účasť na tréningu,
tréningové materiály a dokumentácia, obed a občerstvenie v priebehu dňa.

Záväzná prihláška na tréning
Riešenie problémov systematickým prístupom

Meno:

Priezvisko:

Pracovná pozícia:

Názov firmy:

Adresa firmy:

IČO/DIČ:

Tel./Fax:

Email:

Potvrdzujeme, že účastnícky poplatok s DPH vo výške € 177,31 bol poukázaný na účet číslo:
683 241 603 / 7500. Ako variabilný symbol uvádzajte IČO organizácie.
Dňa:

Z účtu číslo:

Dátum:

Podpis:

Uzávierka prihlášok a termín uhradenia účastníckeho poplatku je 26.11. 2010. Stornovací poplatok
je 50% z ceny tréningu. Po 26.11. 2010, ako aj v prípade neúčasti na tréningu, sa účastnícky poplatok
nevracia. Je možné určiť iného účastníka. Ďakujeme za Vaše porozumenie v tomto smere. Podmienkou
realizácie tréningu je minimálne osem prihlásených účastníkov. V prípade záujmu viacerých účastníkov
z jedného podniku je možné dohodnúť realizáciu tréningu samostatne. Vyhradzujeme si právo neakceptovať
účasť konzultantov na tréningu.
Možnosti registrácie na tréning:
internet: info@msys.sk, www.msys.sk, tel./fax: (2) 2071 8478
Management Systems, s.r.o., Drotárska cesta 98, 811 02 Bratislava

