
SIX SIGMAActill Vás zve na jednodenní trénink   

Žlutý pás Six Sigma
Principy štíhlé výroby a Six Sigma v jednom dni
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Actill semináře z praxe - pro praxi 

9. června 2015

Přednáší

Ing. Hynek Schmidt
je certifikovaným Six Sigma Green 

Belt a má 13 let praxi s řízením kvality 

a optimalizací procesů 

v automobilovém průmyslu. Jako 

Engineering Manager zodpovídal 

za úspěšný průběh projektů vývoje a 

přípravy výroby nových produktů 

včetně převodů výrob ze západní 

Evropy. Pracoval jako člen 

mezinárodních projektových týmů 

v rámci rozvojových projektů 

společnosti…

Co Vám nabízíme?

Obsah tréninku:

» technologové a pracovníci 

oddělení metod

» mistři, předáci a vedoucí týmu

» pracovníci s přímou odpovědností 

za kvalitu výrobních procesů, 

výrobků nebo služeb

Kdo se účastní?

Více informací najdete na další straně www.actill.cz#ZPSS1405

6σ – Six Sigma

� Jakou kvalitu výrobků a služeb   

očekávají naši zákazníci?

� Principy Six Sigma

� Co všechno zahrnuje pojem Six  

Sigma

� Přehled používaných nástrojů a 

technik

� Systém barevných pásů

� Muda- zdroje plýtvání

� Hodnocení vašeho podniku – poznáte 

v něm štíhlou výrobu?

� Praktické cvičení

Organizace pracoviště – 5S

� Lehce nabyl, lehce pozbyl

� Co obsahuje 5S

� Zavedení 5S – s rozvahou, ale 

důsledně

� Organizované pracoviště – základní 

kámen pro další práci

� Praktické cvičení
Štíhlá výroba – Lean Production
� Náklady, cena, přidaná hodnota, zisk
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Udržení nízkých výrobních nákladů a maximální využití dostupných 

kapacit jsou základem pro trvalou existenci firmy!

Pravděpodobně se také v praxi setkáváte s nestandardním prováděním

činností, s nepořádkem na pracovišti, zbytečnými vícenáklady za nekvalitu,

které snižují kapacitu a rychlost vaší produkce.

» informace a návody jak zavést a udržet pořádek na pracovišti

» návod jak udržet náklady a přitom zvyšovat kapacitu produkce

v turbulentním prostředí post-krizové doby

Proč si rozšiřovat znalosti o přístupu Six Sigma?
» Protože přináší kritický pohled na výkonnost Vašich procesů a obsahuje

metody a postupy k řešení Vašich každodenních problémů v provozní

praxi.



Objednávky a další informace

Objednávka a další informace

Cena Místo konání

Actill s.r.o.     ▪ Tel.: 317 705 010     ▪ seminare@actill.cz     ▪ http://www.actill.cz 2

Cena: 6 470 Kč bez DPH za 1 účastníka* 

(každý další účastník z firmy má 10% slevu)

*Cena zahrnuje: samotný trénink, materiály, celodenní občerstvení, 

osvědčení o absolvování

Termín: 9. června 2015; 9:00 – 16:30 

Další informace
Pro účast na tréninku platí obchodní podmínky společnosti, které si, 
prosím, přečtěte na: http://www.actill.cz/obchodni_podminky.html Hotel GLOBUS, Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, 

http://www.hotel-globus.cz

Hotel Globus*** se nachází v klidném a příjemném prostředí 

na okraji největšího pražského lesoparku v městské části 

Prahy 4 - Horní Roztyly. 

Hotel se nachází v těsné blízkosti stanice metra „C“ Roztyly

Doprava metrem: stanice metra "C" Roztyly

Doprava autem: sjezd z D1: EXIT 1, GPS: 50°2'3.558"N, 

14°28'34.249"E

Parkování: je zabezpečeno na hlídaném parkovišti před 

hotelem.

Přihláška   Žlutý pás Six Sigma 9. června 2015

Fax:          Vyplněnou přihlášku, prosím, faxujte na 317 705 011
Telefon:   Služby zákazníkům 317 705 010
E-mail:     seminare@actill.cz
Internet:  http://www.actill.cz/ZPSS.html

X ANO, přihlašuji se na trénink

Počet účastníků: ……………

Firma

IČ

Pozice

Obor podnikání

Jméno účastníka

Ulice, PSČ, Město

Telefon                                                                Fax Email

Datum, Podpis

Ano, přeji si rezervaci hotelového pokoje

jednolůžkový dvoulůžkový                                   od                                  do

Storno podmínky účasti na seminářích/trénincích Actill

1. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním tréninku, 
storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při 
odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním tréninku či při 
neúčasti bez odhlášení, Vám bohužel platbu za trénink nemůžeme 
vrátit. Neproběhla-li platba za akci z Vaší strany před konáním akce, 
bude Vám v prvním případě fakturováno 50% ceny akce, ve druhém 
pak 100% ceny akce. Samozřejmě je možné převést účast na 
tréninku na kolegu/kolegyni.

2. Odhlášení z tréninku musí být provedeno písemně (e-mailem, 
faxem). 

3. V případě Vašich dotazů se, prosím, obraťte na naše zákaznické 
centrum.
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