Lean Six Sigma for Improvement
I. Bandung, 17 - 18 Juni 2010

II. Bandung, 4 - 5 November 2010

Training Lean Six Sigma for improvement bertujuan untuk menambah pemahaman staff & member
tentang bagaimana meningkatkan kinerja diri dan tim kerja. Para peserta training Lean Six Sigma ini
akan membahas pencapaian kinerja diri dan tim kerja serta dampaknya terhadap keberhasilan
perusahaan. Memahami tahapan bagaimana merancang dan mengembangkan kemampuan diri untuk
meningkatkan knowledge dan skill sehingga menjadi staff & member yang memberikan nilai tambah bagi
diri, tim kerja, maupun perusahaan.
Lean Six Sigma adalah model bisnis yang telah terbukti dapat meningkatkan kinerja melalui pemahaman
staff atau member tentang kebutuhan stakeholder dan proses bisnis.
MANFAAT TRAINING LEAN SIX SIGMA
1) Mampu mengukur pencapaian diri dan tim kerja
2)Memahami dan mampu melaksanakan tahapan Lean Six Sigma dan tool yang digunakan dalam
kegiatan harian untuk menjadi yang terbaik
3) Meningkatkan kemampuan membangun knowledge dan skill sebagai kekuatan diri.
4) Peran staff atau member dalam mencapai keberhasilan.

GARIS BESAR PROGRAM TRAINING LEAN SIX SIGMA
1) Konsep Lean Six Sigma, apa dan mengapa ?
2) Mengukur keberhasilan diri dan tim kerja
3) Langkah-langkah Lean Six Sigma dan tool yang diperlukan dalam peningkatan kualitas diri dan tim
kerja
4) Peran diri dalam mencapai keberhasilan
5) The real Case-study – peserta harus mempersiapkan tantangan yang dihadapi ditempat kerja masingmasing. Program ini harus diselesaikan pada langkah bimbingan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

INSTRUKTUR :
Senior Consultant Phitagoras
SIAPA YANG PERLU MENGHADIRI?
Karyawan pelaksana utama untuk melakukan peningkatan kinerja atau pelaksana kagiatan rutin dari
seluruh aktivitas, dan setiap orang yang berkeinginan mengembangkan diri/karirnya.
INVESTASI
Pendaftaran per peserta
USD 400
Pendaftaran & Pelunasan 2 minggu sebelum training
USD 375
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
FASILITAS :
Training Kit, Sertifikat, Makan Siang, Coffee Break, PT. Phitagoras Membership Card
Pendaftaran dan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
PT. Phitagoras Global Duta
JDC Building 6th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.53,Jakarta 10260
Telp : 021- 70270400, 70904580, 71405346 Fax : 021 5742385, Email: info@phitagoras.co.id

