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Jelentkezését kérjük, küldje az alábbi címre:

 e-mailen: bettina.dirks@refa.de
 faxon: +49 (0) 231 9796-170
A résztvevők száma korlátozott! Jelentkezését a megadott
határidő előtt áll módunkban elfogadni.



2012. 09. 26. szerda, 11:30 óra
 Zara Continental Hotel****Superior
 1074 Budapest, Dohány utca 42-44.

Egy vállalaton belül a termelési rendszer bevezetése és
kialakítása a legtöbb esetben az Industrial Engineering
segítségével valósul meg.


Előadó:

Program
 11:30 Üdvözlés

Dr. Uwe Gründler,

Prof. Dr. Oliver B. Störmer, elnök

vezető tanácsadó

Hogyan néz ki konkrétan a termelési rendszer kiala-

REFA Bundesverband e.V.;

REFA GmbH.

kítása és továbbfejlesztése?

REFA GmbH

 Az Industrial Engineering mely módszereit kellene
ebben az esetben alkalmazni?
 Hogyan hat ki a változási folyamat a vezetők

Tanja Weiss ügyvezető igazgató,

Előadóink meggyőződése:

REFA GmbH

„A fenntartható értékteremtéshez vezető döntő lépés

teljes vállalati működésében az Industrial Engineering

dr. Sándor Lászlóné, ügyvezető igazgató

viselkedésére és a munkatársak minősítésére?

módszerekkel kialakított termelési rendszer.”

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.

Ezek azok a kérdések és témakörök, melyekkel a REFA is

a

foglalkozik.
A termelési rendszer gyakorlati kialakításához tanács-



11:45 Előadás

Célkitűzéseink:

adónk a „Termelékenység növelése Industrial Engineering

„Termelékenység növelése Industrial Engineering

módszerekkel” előadáson készséggel áll rendelkezésükre

módszerekkel“

praktikus javaslatokkal.

Dr. Uwe Gründler vezető tanácsadó REFA

A megvalósítást és a továbbfejlesztést a gyakorlati életből
vett példák alapján mutatjuk be.
Ugye Ön is kíváncsian várja?

 tekintse meg, hogy a termelési rendszer megvalósítá-

sának érdekében hogyan kell eljárni,
 ismerje meg az Industrial Engineer módszereinek a

Bundesverband e.V.

sokrétű alkalmazását,

Egy vállalat sikerének alapját a stratégiával összeegyeztethető célok, az úgynevezett üzleti területek képezik.

 értse meg egy jól működő termelési rendszer hasznát,
 alkalmazza a gyakorlatban az IE-módszereket és mér-

je a sikert.

Ennek elérése érdekében megfelelő módszerek kidolgo-

REFA: Consulting + Training
Minősített REFA tanácsadást szeretne igénybe venni?
Mi vagyunk ebben az egyedüli partnere!
Ezen a ponton a mi üzleti tevékenységünkre van szüksé-

zására van szükség a folyamatok kialakításánál és fejlesztésénél.
Általában ezért egy termelési rendszer megvalósításáról
beszélünk. A centralizált és decentralizált folyamatok ko-

ge: mi közvetítjük a know-how-t.

ordinálása

szorosan

kapcsolódik

az

Industrial

Magyarországi partnerünk:

Arról lesz szó, hogy a jól bevált IE-módszerekkel hogyan

Engineeringhez.
alakítható ki az új folyamatok rendszere, az állandó irányí-

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.

tás mutatószámokkal és a folyamatos javítás. A kérdéses
pont a megfelelő módszertani bevezetés, melyhez

Használja ki ezt a lehetőséget, itt kötelezettség nélkül,

elengedhetetlen a vezetők és a munkatársak támogató

nyugodt légkörben ismerhet meg minket.

hozzáállása. A rendszeres továbbképzésnek szintén nagy

Szinkron tolmácsolást biztosítunk.

jelentősége van a szemléletváltásban.



13:00 Frissítők, kisfalatok kínálása
Tapasztalat- és gondolatcsere az előadókkal.

