
Platforma KursyLean.pl - wszystkie kursy Lean Action Plan

Panel do zarządzania rozwojem kompetencji zespołu

Badanie potrzeb rozwojowych

Plan ścieżek rozwojowych osób

Spotkanie wdrożeniowe

Pakiet Kursy Lean dlaPakiet Kursy Lean dla  ZespołuZespołu

Zawartość pakietu:

Doskonalimy procesy

dbałość o rozwój zdalny



Doskonalimy procesy

Platforma KursyLean.pl - miejsce do nauki

Platforma kursów B2B to kompleksowy zestaw wiedzy budujący

świadomość kultury Lean.

Szereg kursów wyjaśnia zagadnienia, ale także przeprowadza przez

praktyczne przykłady. Pozwala uczestnikom weryfikować swoją wiedzę

dzięki zadaniom oraz testom certyfikacyjnym.

Zarządzanie: 
Zarządzanie procesami i
wskaźniki KPI
Zarządzanie Strategiczne
Zarządzanie Projektami
Kaizen ciągłe doskonalenie
Transformacja Lean
Zarządzanie kryzysowe

Dostępne kursy:

Lean Produkcja: 
Intro to Lean
VSM MASTER
Master 5S
SMED
TPM
Layout
Logistyka Lean
Koło Jakości
Standaryzacja i TWI
3P 
Planowanie
produkcji

Excel:
Excel na produkcji
Excel w usługach

Lean Usługi: 
Lean Office
VSM Biuro
5S w biurze

Role w firmie:
Kierownik Produkcji
Kierownik Jakości
Kierownik Utrzymania Ruchu
Początkujący Inżynier Jakości
Wszechstronny Inżynier
Jakości

Inne:
Rysunek techniczny
AutoCAD
Drogi transportowe
Logistyka zewnętrzna
Six Sigma
Ergonomia stanowiska
pracy

Miękkie:
Skuteczny lider
Budowanie zaangażowania
Zarządzanie motywacyjne
Zarządzanie nawykami 
Wywieranie wpływu w sprzedaży

+ wszystkie kursy,
których premiera
zaplanowana jest na
najbliższe 6 miesięcy

Szacowany łączny czas trwania:  164 godziny



Doskonalimy procesy

Platforma KursyLean.pl - miejsce do nauki

Każdy z uczestników otrzymuje indywidualny dostęp do platformy. Po

zalogowaniu może korzystać z kursów o dowolnej porze, w dowolnym

wymiarze czasu. 

zawartość kursu - przykład 1 modułu

tematyczne lekcje
(w formie wideo,

prezentacji lub lektora)

zadania utrwalające
zdobytą wiedzę w

module

możliwość śledzenia
swojego postępu

Każdy z kursów kończy się testem i

certyfikatem dla uczestnika. 

Status realizacji kursów oraz wynik

testu jest widoczny także dla

administratora zespołu. 

W każdy poniedziałek uczestnik

otrzymuje informacje o planowanych

kursach oraz ich statusie.



Doskonalimy procesy

Panel do zarządzania rozwojem kompetencji zespołu

 planowanie szkoleń

dodawanie uczestników

podgląd na matrycę kompetencji

generowanie raportów (szkolenia ukończone/w trakcie/w terminie)

Jedna z osób z zespołu zostaje administratorem, co pozwala w aplikacji

online na:

wygodny dashboard z
szybkim podglądem

statusu działań

możliwość planowania
daty ukończenia kursów

przez uczestników

podgląd na wyniki testów
certyfikujących oraz ich
status (np. po terminie)
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Badanie potrzeb rozwojowych

Współpracę rozpoczynamy od sprawdzenia obecnych umiejętności

i wiedzy każdego z uczestników, wysyłając do nich ankietę na

tematach mocnych i słabych stron oraz oczekiwanych rezultatów. 

Na tej podstawie dla każdej osoby przygotowujemy ścieżkę

rozwoju, która staje się sugestią do planowania szkoleń przed

administratora.

przykładowa ścieżka
zaproponowana dla rozwoju

w zarządzaniu produkcją

fragment ankiety wysyłanej
do członków zespołu



Doskonalimy procesy

Spotkanie wdrożeniowe

Przed rozpoczęciem działań przez uczestników realizowane jest

spotkanie wdrożeniowe z przedstawicielem zespołu (administratorem).

Podczas krótkiej rozmowy wyjaśniamy sposób działania, odpowiadamy

na najczęściej pojawiające się techniczne pytania. 

Wsparcie telefoniczne jest dostępne przez cały czas trwania

abonamentu.

przykładowa ścieżka
zaproponowana dla rozwoju

w zarządzaniu produkcją

fragment ankiety wysyłanej
do członków zespołu

Dodatkowo

Sesja pytań i odpowiedzi

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zaznaczamy możliwość

zrealizowania sesji Q&A ze wszystkimi uczestnikami w trakcie trwania

abonamentu lub indywidualne konsultacje. 

Dzięki temu uzyskają Państwo dodatkowe odpowiedzi na nurtujące

zagadnienia od Specjalistów, którzy na co dzień usprawniają procesy w

firmach produkcyjnych.

Czas trwania i dokładny termin - do ustalenia wg potrzeb.



Doskonalimy procesy

Do kogo skierowany jest pakiet:

Pakiet pozwala na:

Pakiet skierowany jest do osób, którym zależy na rozwoju 
w myśl ciągłego doskonalenia.

zaplanowanie szkoleń na kilka miesięcy dla zespołu, 
wybierając wśród dostępnych kursów

śledzenie postępu w nauce w panelu do zarządzania
i obserwowanie rozwoju kompetencji w zespole (matryca
kompetencji, raporty, przypomnienia)

dbałość o rozwój pracowników, bez konieczności "odrywania" od
codziennych obowiązków (dowolne godziny realizacji)

Zaufali nam:



Doskonalimy procesy

Anna Etgens
Zapraszam!

do 10 uczestników

6 miesięcy dostępu

panel do zarządzania kursami

matryca umiejętności

raporty miesięczne

wsparcie telefoniczne

badanie potrzeb rozwojowych (ankieta dla pracowników)

plan ścieżki rozwoju dla pracowników

729 831 085

499 zł / uczestnik

certyfikaty dla pracowników po ukończeniu każdego kursu

4 999 zł netto

gwarancja ceny - każde przedłużenie abonamentu w cenie z 1. zakupu

opcjonalnie: sesja pytań i odpowiedzi


