VABILO
na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«

VITKA ORGANIZACIJA – ODLIČNOST V VSEH PROCESIH
KDAJ: petek, 20. september 2019, od 9.00 do 12.30
KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota (sejna soba, 1. nadstropje)
»Vitka« organizacija je organizacija, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane
vse poslovne procese. Cilj je nenehno izboljšanje vseh aktivnosti. Njena prednost pa, da se osredotoča
na rezultate, na dinamične, časovno in stroškovno učinkovite procese, na zmanjšanje napak, na visoko
učinkovite ter motivirane zaposlene. Uvedba vitke organizacije je najcenejši način povečanja
fleksibilnosti, kakovosti in zadovoljstva kupcev.
Praktična delavnica vam bo na zanimiv in
interaktiven način predstavila poglede in
izzive pri vpeljavi, primeri iz različnih
gospodarskih dejavnosti pa vam bodo v
pomoč pri vaši poti do vitke organizacije.
Predstavljeni bodo primeri dobre prakse
vpeljave vitke organizacije v različna
podjetja iz različnih dejavnosti, prav tako
pa tudi primeri vitkih sistemov in njihova
pot od ideje/želje/potrebe do izjemnih
razvijajočih se sistemov, ki so povezali in
spremenili celotna podjetja.
Zakaj se splača udeležiti?
▪ prejeli boste nasvete in predloge kako se pravilno lotiti vpeljave oz. kako spremeniti obstoječi
sistem
▪ pridobili boste nasvete, kako pravilno predstaviti vpeljavo vitke organizacije odločevalcem v
vašem podjetju ter kako jih pridobiti na svojo stran
▪ spoznali boste kdaj je pravi čas za vpeljavo, kako izbrati pravo ekipo zaposlenih, kakšen je vrstni
red vpeljave, kako postaviti kontroling in kako spremljati rezultate
▪ odgovorili si bomo na vprašanja kako najbolj učinkovito motivirati zaposlene, ki vpeljujejo
vitko (lean) organizacijo ter kako jim ustvariti kakovostno okolje za doseganje odličnih
rezultatov
Komu je delavnica namenjena?
▪ tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje in razvoja, tehnologom,
▪ članom tima razvoja procesov, lastnikom/skrbnikom procesov,
▪ presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja,
▪ vsem, ki vas ta tematika zanima in si želite poglobiti znanje.
Delavnica je namenjena predvsem predstavnikom (proizvodnih) podjetij z več kot 10-imi
zaposlenimi.

Program delavnice
▪ Kratka predstavitev podjetja Lean Rešitve, osnove vitke organizacije
▪ Zakaj je potrebna vitka organizacija v vsakem podjetju?
▪ Kako podjetja prepoznavajo izgube in kako se rešujejo hitri dvigi naročil, težave s kapacitetami?
▪ Kakšna je optimalna vitka organizacija ter »Benchmark podjetja«
▪ Možnost financiranja Lean projektov z nepovratnimi sredstvi (pridobitev subvencij)
O predavatelju
Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve
lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini, na področju optimizacije
proizvodnjah procesov, izboljšanje poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v
podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod.
Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje
različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati
procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih
metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev
njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za
številna renomirana podjetja kot so Knauf Insulation, Hella, Iskra, Sazas,
Carthago, Žito, Cablex, Hidria, SIP, Livar itd.
Prijava na dogodek
Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA, vendar se je zaradi omejenega števila mest potrebno na
dogodek predhodno elektronsko prijaviti, in sicer najkasneje do srede, 18. septembra.
Povezava do spletne prijavnice: https://forms.gle/FKuR1gQMnnPRiRN7A

Kontaktna oseba za dodatne informacije
Marjetka Jakob, T: 02/530 82 32, E-pošta: marjetka@p-tech.si

Vljudno vabljeni!
Pomurski tehnološki park, d.o.o.

