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Školení Lean Six Sigma Yellow Belt 

 

Základní školení pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy procesního 

zlepšování metodikou Lean Six Sigma. Představíme účastníkům sadu jednodu-

chých nástrojů a technik pro řešení (nejenom) procesních problémů s cílem dě-

lat věci jednodušeji, kvalitněji a vždy ke spokojenosti zákazníka. 

Účastníci se naučí procesně uvažovat a rozpoznávat plýtvání a neefektivitu při 

své práci. 

 

 

Školení Yellow Belt zajišťuje ideální 
vstup do světa procesního zlepšování. 

 

Typické situace  Slyšeli jste o LSS metodologii a chcete se dozvědět více. 

 Potřebujete vytvořit povědomí o LSS ve vaší firmě. 

 Green Belti nebo Black Belti potřebují proškolit členy týmu na zá-

kladní principy LSS. 

 Vaše firma již používá některé nástroje procesního zlepšování 

a potřebujete vytvořit systém procesního zlepšování. 

 

 

Co se naučíte  Pochopit důležitost procesního zlepšování v každé firmě. 

 Správně využívat vybrané nástroje na řešení problémů. 

 Zlepšovat svoji práci. 

 Poznat přístupy Lean a Six Sigma. 

 Seznámit se s metodikou DMAIC (postup jak řídit projekty). 

 Podporovat procesně zlepšovací projekty. 

 Definovat příležitost (plýtvání) v každodenní práci. 
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Moduly školení a agenda

 

Co je proces? Principy a struktura LSS projektů 

Proč zlepšovat procesy? Projektový cyklus DMAIC 

Co je Lean?  LSS nástroje a techniky – příklady 

Co je Six Sigma? Implementace LSS v organizaci 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  1 den 

Cílová skupina  Pro všechny, specialisty, administrativní pracovníky, manažery 

Počet účastníků  10-15 

Jazyk školení  Česky, Anglicky 

 

 

 

 

Reference Unicredit | Vodafone | Škoda Auto | GE Money | RWE | Bombardier | 

Societe General | Fritzmeier | České dráhy | Kapsch | Panasonic | 

Continental | Ab Inbev | O2-Telefonica |ČSOB – KBC Group | VUB 

bank 

 

 

Kontakt Milan Gazdík 

milan.gazdik@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz 
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