Szanowni Państwo,
Organizujemy casting otwarty na szkolenia do projektu „Polska meblami stoi” .
W załączeniu poniżej - harmonogram warsztatów oraz zakres tematyczny (1 temat to 1
szkolenie).
Przy zgłaszaniu się na prowadzenie zajęć, bardzo proszę o wzięcie pod uwagę faktu, że
szkolenia wg zakresu tematycznego obejmują 24h szkoleniowe (w tym 3h modułu „Ciągły
proces ulepszania”). Muszą one więc być mocno „skondensowane” w swej treści.
Każdy uczestnik otrzyma program praktyk (składający się z jednostek szkoleniowych, w których
wyspecyfikowane są zagadnienia, ćwiczenia, metody) oraz materiały szkoleniowe.
Blok zagadnień technicznych – Trener opracowuje materiały dedykowane, ćwiczenia +
prezentacje.
Blok zagadnień organizacyjnych – Trener opracowuje przykłady + prezentacje; uczestnicy
otrzymują moduły REFA.
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje szkolenia w ramach projektu:
Tytuł:

Polska meblami stoi

Nr projektu EFS:

UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-00

Instytucja pośrednicząca w
dotacji EFS:

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kod szkolenia:

MEN.EDU.01E

Nazwa szkolenia:

Wg załącznika

Rodzaj projektu:

Szkolenia otwarte

Zakres prac:

Prowadzenie zajęć

Liczba godzin:

24

Branża:

Meblarska

Miejsce realizacji:

Cała Polska

Termin realizacji:

Wg załącznika

Opiekun szkolenia:

Hanna Walczewska

Wynagrodzenie:
- honorarium

Wg zgłoszeń

- koszty

REFA Wielkopolska pokrywa koszty noclegu

Szczegółowe zasady realizacji projektu zawiera regulamin realizacji projektów REFA oraz
dokumenty, do których się odwołuje.
Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć proszę o przesłanie e-maila zwrotnego
z informacją o możliwości podjęcia współpracy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 25 listopada 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEORETYCZNYCH.
• 25 warsztatów/szkoleń x 10 uczestników x 24 godziny
• Warsztaty/szkolenia realizowane są przed praktykami w firmach
• Warsztaty/szkolenia odbywają się w weekendy w sesjach dwudniowych( 2 x 2 dni
sob.+niedz. x 6 godz.)
• W uzgodnieniu z REFA Wielkopolska istnieje możliwość zmiany terminów i wyboru
miejsca organizacji warsztatów/szkoleń dla grup 04-25 uwzględniające potrzeby i
preferencje uczestników poszczególnych grup.
• Kwartalnie w warsztatach bierze udział około 30-40 uczestników
• Ostatnie warsztaty odbędą się nie później niż we wrześniu 2013 roku
• W uzgodnieniu z REFA Wielkopolska istnieje możliwość dowolnego ustalenia tematów
warsztatów dla grup 10 - 25
Grupa 01 – 03-04.12.2011, 09-10.12.2011 – Poznań – temat 2.2.
Grupa 02 – 14-15.01.2012, 21-22.01.2011 – Poznań – temat 2.3.
Grupa 03 – 18-19.02.2012, 25-26.02.2012 – Poznań – temat 1.1.
Grupa 04 – 17-18.03.2012, 24-25.03.2012 – temat 2.1.
Grupa 05 – 14-15.04.2012, 21-22.04.2012 – temat 2.4.
Grupa 06 – 12-13.05.2012, 19-20.05.2012 – temat 1.2.
Grupa 07 – 16-17.06.2012, 23-24.06.2012 – temat 2.5.
Grupa 08 – 14-15.07.2012, 21-22.07.2012 – temat 2.6.
Grupa 09 – 18-19.08.2012, 25-26.08.2012 – temat 1.3.
Grupa 10 – 15-16.09.2012, 22-23.09.2012 –
Grupa 11 – 20-21.10.2012, 27-28.10.2012 Grupa 12 – 17-18.11.2012, 24-25.11.2012 Grupa 13 - 25 – grudzień 2012 – wrzesień 2013
2. TEMATY WARSZTATÓW TEORETYCZNYCH:

Technika:
Temat 1.1

Wzornictwo i konstrukcja
wyrobów oraz materiałów - współczesne trendy.

Temat 1.2

Technologia - nowoczesne rozwiązania
w technologii wyrobów i materiałów.

Temat 1.3

Maszyny i urządzenia CNC,
linie produkcyjne do produkcji mebli i surowców.

Organizacja:
Temat 2.1

Zarządzanie procesami pracy - analiza i kształtowanie stanowisk pracy
i/lub przepływu materiału, zarządzania produkcją.

Temat 2.2

Normowanie czasu pracy - dane do zarządzania produkcją
i/lub logistyką, chronometraż.

Temat 2.3

Analiza czasu pracy - zwiększenie wydajności pracy.
Fotografia dnia roboczego i obserwacja migawkowa.

Temat 2.4

Planowanie produkcji, czas przepływu, ustalanie terminów.

Temat 2.5

Planowanie zasobów - gospodarowanie zdolnościami produkcyjnymi.

Temat 2.6

Planowanie zasobów - gospodarka materiałowa.

