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AMBASADOR
LEAN
Zapraszamy na warsztat bazujący na metodyce Lean Change
Management, zaprojektowany tak, aby pomóc Ci odkryć najbardziej
efektywne praktyki inicjowania i pełnienia funkcji ambasadora lean w
Twojej organizacji.
Będziemy uczyć się, ćwiczyć i doskonalić nasze kwalifikacje:

•

zarządzania zmianą i komunikacji w zmianie,

•

identyfikacji przyczyny oporu wobec zmiany i radzenia sobie z nimi,

•

korzystania i samodzielnego tworzenia dostosowanych do potrzeb
ambasadora lean narzędzi planowania.

KORZYŚCI

•

Nauczysz się przewodzić i wspierać zmianę lean z dowolnego
poziomu Twojej organizacji

•

Poznasz wiele narzędzi i sprawdzonych sposobów gotowych do
natychmiastowego wykorzystania

•

Zaplanujesz i przećwiczysz komunikację jako niezbędny element
wprowadzenia i utrzymania zmiany

•
•

Nauczysz się mówić tak, żeby cię słuchano jako eksperta lean

MAŁGORZATA
GŁĘBOCKA – SZURKO
Pracując dotychczas w kilkunastu krajach
Europy i świata pozyskiwała
i zatrudniała prezesów, menedżerów
średniego i wyższego szczebla, jak
również była odpowiedzialna za procesy
rekrutacji specjalistów, handlowców,
pracowników liniowych i produkcyjnych
Od ponad 20 lat dzieli się swoją pasją
do HR-u, pracując na stanowisku
dyrektora personalnego, zarówno w
spółkach polskich, jak i
międzynarodowych korporacjach.
Uczestniczyła i była odpowiedzialna za
zasoby ludzkie w procesach transferu
linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii,
Danii, Chin i Wietnamu.

Uzyskasz kwalifikacje ambasadora lean, które będziesz mógł
potwierdzić niezależnym certyfikatem
więcej na langas.pl

UCZESTNICY

•

Liderzy lean, szefowie zmiany, mistrzowie/brygadziści w firmach,
które wdrożyły lean, Team liderzy, pracownicy działów HR w
firmach produkcyjnych wdrażających kulturę lean, wszyscy
zainteresowani profesjonalnym wdrażaniem lean i uzyskaniem
kwalifikacji ambasadora lean

SZKOLENIE ON-LINE
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

OPINIE UCZESTNIKÓW
Niesamowicie pozytywne wrażenie.
Trener – pełen profesjonalizm, bardzo
dużo świetnych przykładów. Moc
inspiracji i pomysłów
Ewa Stasiak – Staszewska,
Oriflame Products Poland Sp. z o.o.
Jestem pod wrażeniem prowadzącego
szkolenia. Energia i serce jakie
Małgorzata wkłada w szkolenia są
nieprawdopodobne. Rewelacyjny Coach
i trener
Katarzyna Dunda, KAN Sp. z o.o.

więcej na langas.pl
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09.45
10.00

logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
rozpoczęcie szkolenia

Cykl Zarządzania Zmianą w praktyce działania
ambasadora lean
• Elementy cyklu Cyklu Zarządzania Zmianą jako
odzwierciedlenie cyklu uczenia się dorosłych
i zarządzania wiedzą w organizacji
• Znaczenie informacji zwrotnej dla ambasadora
kultury lean
Zarządzanie zespołem w obliczu zmiany
• Rola i zadania Lidera w budowaniu efektywnego
zespołu
• Jak skutecznie zarządzać w procesie zmiany?
Ambasador lean w roli mentora w procesie
zarządzanie zmianą
• Jak skutecznie pomagać ludziom w zmianie
pełniąc rolę mentora?
Zmiana – czyli co?
• Jak wyjść ze strefy komfortu?
• Zmiana narzucona i zmiana stworzona
• Rodzaje zmian w organizacji
• ADKAR – assessment
Z czym mierzy się ambasador lean – reakcje ludzi na
zmianę
• Jak oswoić organizację ze zmianą?
• Cykl reakcji na zmianę
• „To wszystko przez nich czy może dzięki nim?” –
Ludzie w zmianie
• Postawy wobec zmian: model 20-60-20
• Jak budować zaangażowanie?
• Wpływ cech osobowości na postawę wobec
zmian
• Wpływ kultury organizacyjnej (typy kultur
organizacyjnych a zmiana)

Komunikacja w zmianie
• Zasady komunikowania zmiany
• Jakie kanały i narzędzia komunikacji mamy do
dyspozycji? Marketing mix w rękach Ambasadora
Lean
• Techniki komunikacji i perswazji w okresie zmian
Continuous change management – rola przełożonych
w zarządzaniu zmianą
• Liderzy zmian – Jak ich rozpoznać i zaangażować?
• Jak „podejść” zmianę? Żywioł czy przemyślana
strategia?
Narzędzia zarządzania zmianą – warsztat Ambasadora
Lean
• Model DICE
• Projektowanie narzędzi zarządzania zmiany
• Wykorzystanie własnych lub dostępnych na rynku
narzędzi
• Propagowanie zmiany we własnej organizacji:
karty Kudo
Jak zmieniać, by zmienić?
• Jak efektywnie zarządzać emocjami pracowników
• Warunki utrzymania trwałej zmiany postaw
Zarządzanie w ciągłej zmianie – nowy wymiar
zarządzania organizacją
• Zarządzanie w procesie zmian – kluczowa
kompetencja
• Zmiany zmian – domena XXI wieku?
Bez mierników nie ma wyników – ocena rezultatów
wprowadzenia zmiany
• Kryteria oceny efektywności
• Jak uniknąć efektu jo-jo?
• Czy utrzymanie zmiany na sens?
Nie myli się ten, kto nic nie robi – błędy w procesie
zarządzania zmianą
16.00

zakończenie szkolenia
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

zgłoszenie do 30/12/2021

1 170 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 31/12/2021

1 470 PLN + 23% VAT

