Szkolenie podstawowe REFA 2.0
Warsztaty REFA 2.0
Szczególny efekt tego szkolenia zapewnia praca nad
przykładem przekrojowym. Tu trzeba pracować
zarówno głową

TWOJE ZAGADNIENIA - WARSZTATY
Na pierwszym planie znajduje się rozpoznanie
procesów i odkrycie możliwości poprawy ich
organizacji, znalezienie przekonywujących uzasadnień i
przedstawienie ich w formie poglądowych prezentacji.
A wszystko to w ramach samodzielnie organizowanej
pracy zespołowej. Zadaniem jest opracowanie
efektywnego rozwiązania organizacyjnego dla montażu
różnych modeli samochodu ciężarowego.
FORMULARZE REFA - DODATKOWA POMOC

jak i rękami. Tym samym wiele rzeczy staje się dla
Ciebie nie tylko zrozumiałe, ale przede wszystkim jasne
i proste dla późniejszego zastosowania w praktyce

Dostajesz szereg formularzy REFA związanych z
tematem zajęć. Dzięki temu stojące przed Tobą zadania
możesz łatwiej rozwiązywać w ustrukturyzowany
sposób, korzystając ze sprawdzonego know-how REFA.

TWOJE KORZYŚCI - PRAKTYKA
 Na własnej skórze doświadczasz korzyści z

zastosowania know-how REFA.
 Pracujesz w grupach, samodzielnie analizujesz i

kształtujesz procesy,
 Za pomocą nowoczesnych aplikacji do pomiaru czasu

ustalasz dane i optymalizujesz stanowiska pracy.
 Poznajesz sposoby przygotowania profesjonalnych

prezentacji wyników pracy.
 Twój trener opiekuje się Tobą tak jak coach i wspiera

TWÓJ BONUS - WIELE KURSÓW NA RAZ
Warsztaty REFA 2.0 są częścią szkolenia podstawowego
REFA 2.0.
TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT
Zaakceptowanie przez trenera REFA Twojej końcowej
prezentacji uprawnia Cię do otrzymania zaświadczenia
REFA o uczestniczeniu w Warsztatach REFA 2.0.

podczas całego tygodnia praktyki.
 Wypracowane rozwiązania i materiały zabierasz ze

sobą do firmy. Możesz od razu zastosować poznane
metody w praktyce.
 Model produktu z przykładu przekrojowego

zabierasz do domu.
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CZAS TRWANIA
Warsztaty REFA 2.0
Czas trwania: 5 dni / 40 godzin
Cena: 2070 PLN / osobę
Możesz uczestniczyć również w wybranych blokach.
Terminy

Cena

TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY

20-22.02.2019 i 11-12.04.2019

2070 PLN/os.

Kierownicy zakładów, technolodzy, specjaliści i kadra
zarządzająca z obszaru produkcji i kontrolingu produkcji,
pracownicy działów przygotowana produkcji, działów
Industrial Engineering, mistrzowie

ZGŁOSZENIE I INFORMACJA

R E FA W I E L KO P O L S K A 

ul. Rubież 46/C5  61-612 Poznań 

Tel. +48 61 8279 410 lub szkolenia@refa.pl

+48 61 8279410 

biuro@refa.pl 

www..refa.pl  blog.refa.pl

