SZKOLENIE KANBAN
MANAGEMENT PROFESSIONAL I
Propozycja programu szkoleniowego
Optymalizacja przepływu pracy
Budowanie tablicy Kanban
Modelowanie procesów

Piotr Sarecki
Certyfikowany trener,
pasjonat zmian i praktyk
zwinnego zarządzania,

DLA KOGO:

doświadczenie menedżerskie

kadry zarządzającej,
pracowników zespołów HR,
kierowników zespołów,
niezależnych konsultantów,
pracowników zespołów zwinnych,
przedsiębiorców,
każdego chcącego rozwijać nowoczesny zespół

korporacjach,

nabyte w międzynarodowych
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wykładowca na AGH i UEK.

CZYM JEST KANBAN

Kanban to system polegający na transparentnym przepływie zadań, w którym
wszyscy pracownicy samoorganizują się wokół jasnych zasad i wspólnych
wartości.

Jeżeli czujesz, że zadania w twojej firmie mogą być wykonywane lepiej,
twoje procesy uporządkowane sprawniej a pracownicy byli mniej obłożeni
pracą, ale nie wiesz jak to osiągnąć to szkolenie Kanban University jest dla
Ciebie!

ILE TRWA WARSZTAT

Warsztat online zaplanowany jest na 4 dni
szkoleniowe, trwające po 4 godziny każdy, w
godzinach 9:00 – 13:00
Warsztat stacjonarny to 2 dni szkoleniowe, po 8
godzin każdy, realizowane dzień po dniu.
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WARSZTAT DOSTARCZY CI:

Praktycznych wskazówek jak wprowadzać metodę kanban do swojej organizacji
Wiedzy jak odpowiednie monitorowanie metryk i postępów usprawnia pracę
Narzędzi do budowy systemu, który odzwierciedla twoje potrzeby i oczekiwania
Umiejętności do angażowania zespołu w pracę na tablicy
Argumentów do wdrożenia kanban które przekonają każdego sceptyka!

CO OTRZYMASZ PO WARSZTACIE

dostęp do sieci ekspertów Kanban i nowe
znajomości zawarte podczas warsztatów
materiały, ćwiczenia i gry gotowe do
wdrożenia w firmie i zespole
umiejętność zarządzania tablicą Kanban i
zrozumienie jej mechaniki
wiedzę o tym jak udoskonalać przepływ pracy
na tablicy
certyfikat ukończenia kursu Kanban
Management Professional I
14 punktów PDU potrzebnych do certyfikacji
PMP
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PROGRAM SZKOLENIA
Kanban Management Professional (online, 4 dni szkoleniowe, 16 godzin)
Zasady i praktyki metody Kanban
Wizualizacja i Zarządzanie przepływem zadań
Ograniczenia pracy w procesie (WIP Limits)
Identyfikacja klas serwisów i typów zadań
Wprowadzanie kanban do organizacji za pomocą
STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing
Kanban)
Efektywne wykorzystanie metryk
Ewolucyjna zmiana i ciągłe udoskonalanie tablicy
Zarządzanie przepływem informacji
Cena: 3200 zł netto/osoba

TRENER

Piotr Sarecki

Praktyk zarządzania z doświadczeniem zarówno w międzynarodowych
korporacjach i krajowych firmach konsultingowych, ekspert w zakresie
zarządzania projektami i zarządzania zmianą, product owner, konsultant
ds. transformacji biznesowych i restrukturyzacji. CEO w Solvbot i główny
konsultant w Trisar.

Wykładowca Akademii
Górniczo-Hutniczej i UEK, licencjonowany
trener Management 3.0, Lean Kanban,
LEGO Serious Play i Change Formula.
Absolwent Executive MBA na Oxford
Brookes University, doktorant AWSB.
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Prowadziliśmy szkolenia w takich firmach jak:

+48 667057 577
kontakt@trisar.pl
ul.Lipowa 3/21
30-702 Kraków
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