Poslovna točka SPOT svetovanje KOROŠKA vabi na brezplačno 2-dnevno usposabljanje za
potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

»Optimizacija poslovanja v podjetju – LEAN pristop«
sreda 9.9.2020 in četrtek, 10.9.2020
v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom, delujočim podjetjem (direktorji in
vodje, vodje procesov in projektov ipd.), z namenom prepoznavanja nepotrebnih ovir in
stroškov (odpadkov) v podjetji ter vzpostavitvijo čim bolj učinkovitega poslovanja. Vitka
(LEAN) filozofija je temelj učinkovitega delovanja vsakega sistema in omogoča optimizacijo
procesov podjetja z vidika porabe časa in denarja.
Na usposabljanju boste spoznali načine in principe s katerimi lahko LEAN pristop uvedemo v
vsako podjetje ali organizacijo, ne glede na velikost.
VSEBINA USPOSABLJANJA:
• Razumevanje podjetniškega procesa s poudarkom na razumevanju ključnih izzivov v
različnih razvojnih fazah podjetja.
• Predstavitev vitke filozofije za učinkovito upravljanje podjetij.
• Uporaba dizajnerskih pristopov (ang. design thinking) za boljše razumevanje kupcev in
razvoj koristnih rešitev.
• Identifikacija in klasifikacija odpadkov v procesih.
• Različni tipi odpadkov (ang. waste) v podjetjih.
• Orodja za odstranjevanje odpadkov na delovnem mestu, oddelku ter v organizaciji.
• Uporaba vitikih pristopov za boljše vodenje procesov in podjetij.
• Vzpostavitev kulture neprestanega izboljševanja organizacije.
Izvajalec: Rok Stritar - Podjetniški svetovalec | Design Thinking & Lean strokovnjak
TERMIN IN LOKACIJA:
Sreda 9.9.2020 in četrtek, 10.9.2020, od 9:00 do 14:00 ure, v prostorih Mrežnega
podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1.
nadstropje, P - 9 A).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira
iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT
svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:
• do ponedeljka, 7.9.2020 - prijava za PODJETJA, prijava za POTENCIALNE PODJETNIKE
• vse dodatne informacije dobite na info@podjetniskicenter-sg.si ali tel. štev.: 02/88
42 927 ali na 051 819 440.
Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
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