TOYOTA KATA

Tématem konference bude zvyšování výkonu firmy prostřednictvím
zapojení všech úrovní zaměstnanců do neustálého zlepšování.
Konference bude zaměřena na praktickou aplikaci Kata Coaching &
Improvement:
• Seznámení s principy Kata
• Případové studie projektů implementace Kata a jejich konkrétní
výsledky
• Kata v praxi – workshopy a simulační hry
Cílem Kata procesu je odbourat zahlcení středního managementu
problémy, naučit vedoucí na všech úrovních experimentovat a systémově
zlepšovat procesy a zároveň tak zvýšit iniciativu lidí.
Jednoduchou formou učí manažery delegovat, předávat zodpovědnost
na nižší úrovně a neřešit všechny problémy ve společnosti.

POPIS AKCE

Datum a místo: Praha, 21. – 22. 11. 2017
Pro koho je konference určena:
• Generální ředitelé firem, výrobní ředitelé, strategické HR
Keynote Speaker: Brandon Brown, Master Kata Coach, USA
Program bude dále upřesňován:
•
•
•
•

Toyota Kata – křest knihy a představení jejích hlavních tezí
Workshopy a simulace Toyota Kata
Synergie TWI & Kata
Případové studie implementace Kata Improvement a Kata Coaching
prostřednictvím TWI z českých firem

Jazyky: Angličtina a čeština, tlumočení není plánováno
Všichni účastníci obdrží výtisk českého překladu knihy Toyota Kata.

„Schopnost organizace být konkurenceschopná a přežít nespočívá
až tak v řešeních jako v dovednosti jejích lidí porozumět situaci a
řešení vyvíjet.“

BRANDON BROWN

Mike Rother, autor knihy Toyota Kata
Brandon Brown je Master Kata Coach a společník W3 Group, kde se
zabývá udržitelným neustálým zlepšováním jako Toyota Kata Coach a
instruktor Lean. Po spolupráci s evropskými univerzitami ve Stockholmu a
Stuttgartu od roku 2006 působí jako profesor výrobního managementu
na University of Arkansas. Praktické zkušenosti získal mj. jako Regional
Operations Manager v Central States Mfg. Je držitelem titulů Master of
Science in Engineering a Bachelor of Science in Mechanical Engineering,
certifikátu LeanSigma Kaizen Instructor a dalších.
Brandon má 20 let praktických zkušeností v neustálém zlepšování v
různých oborech včetně automotive. Na TWI & Kata Conference v Praze
kromě úvodní řeči a představení tezí Kata bude facilitovat simulační hru
Kata a povede workshop Kata v praxi s případovou studií implementace
Kata v automotive, jejímž výsledkem byla úspora více než 1 mil. USD.
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Více informací: http://continuouscoachingcommitment.com/

Pro další informace nás prosím kontaktujte.
Kontakt: Iva Krištoufková, ikristoufkova@dmc-cz.com, tel. +420 602 351 512
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