SZKOLENIE KANBAN
MANAGEMENT PROFESSIONAL II
Propozycja programu szkoleniowego
Usprawnienie tablicy na podstawie metryk
Zarządzanie tablicą 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,
chcących rozwijać nowoczesny zespół

korporacjach,

nabyte w międzynarodowych

trisar.pl

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.

trisar.pl

PODCZAS WARSZTATÓW

Poznasz wszystkie metryki stosowane przy pracy na tablicy i sposoby na
udoskonalenie systemu dzięki ich efektywnemu wykorzystaniu.
Zidentyfikujesz niewidoczne z pozoru zależności między różnymi częściami systemu
Ocenisz koszt opóźnień w wykonywaniu zadań
Skupisz się na tym co przynosi największą wartość dla twojej organizacji
Nabędziesz wiedzy i kompetencji by wspomóc swoją organizację przy pełnym
wdrożeniu kanbanu

CO OTRZYMASZ PO WARSZTACIE

16 PDU / 16 KSU które możesz wykorzystać
do kolejnych certyfikacji
Jeżeli ukończyłeś KMP I, to po KMP II
otrzymasz tytuł KMP (Kanban Management
Professional) oraz certyfikat uczestnictwa
darmową kopię książki Davida Andersona
Kanban “Successful Evolutionary Change for
Your Technology Business” (e-book w
angielskiej wersji językowej).
kod zniżkowy na szkolenie Management 3.0
lub Change Formula
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PROGRAM SZKOLENIA
Kanban Management Professional II (online, 4 dni szkoleniowe, 16 godzin)
Usprawnienie komunikacji na
poziomie całego przedsiębiorstwa
Zarządzanie oporem przy
wprowadzaniu nowej metodyki
Upstream i Discovery Kanban
Zarządzanie backogiem i pracą ukrytą
Kanban Lens – skupienie na jakości w
dostarczaniu usług
Skalowanie i rozciąganie kanbanu na
wiele zespołów
Role w zespole kanbanowym

Identyfikacja kosztów opóźnień (cost
of delay) i zrozumienie zmienności
Zarządzanie powiązanymi zadaniami i
zorientowanie na dostarczanie
wartości
Kadencje kanbanu I ich wpływ na
zarządzanie obiegiem informacji w
przedsięwzięciu
Teoria ograniczeń w praktyce
(TOC – Theory of constraints)
Kanban Maturity Model

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

trisar.pl

