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Lean mõtlemine pakub tavapärasest teistsugust perspektiivi igapäevasele
tegevusele. Kõige lihtsamalt keskendub Lean mõtlemine sellele kuidas vähemaga
teha rohkem, kiiremini. See pakub võimalusi suurendada kliendi rahulolu pakkudes
tooteid ja teenuseid lühema aja jooksul, parema hinnaga ning vastavuses nende
tegelike ootuste ja vajadustega.

Üks olulisemaid samme Lean mõtlemise juurutamises on raiskavate tegevuste
nägemine ja äratundmine. Räägime auditi ning vaatluste kriteeriumitest lähtuvalt
koolitaja
enda
enam
kui
15
aastasest
kogemusest
Leanja
kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel – mis on tegelikult tähtis, millised on
eduka süsteemi kohustuslikud elemendid?

Päevakava
12.45-13.00

Kogunemine, osalejate registreerimine

13.00-14.30

I teemaplokk, Kaarel Krinal

14.30-14.45

Kohvipaus

14.45-16.00

II teemaplokk, Kaarel Krinal

Lektor Kaarel Krinal, kelle kokkupuude Lean mõtlemisega algas olles tööl Toyota
logistikapartneri juures. Peale esimest edukat Lean süsteemi juurutamist, on
osalenud kümnetes ja sadades Lean tüüpi projektides ja parendustegevustes. Hetkel
tegeleb juhtimissüsteemi arendamisega Metaprint AS’is. Kaarel on omandanud
kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis rahvamajanduse erialal ning lisaks lõpetanud
Eesti Kvaliteediühingu korraldatud Kvaliteedijuhi pädevuskursuse ning läbinud
pädevuseksami. Vabatahtliku tegevusena on Kaarel Eesti Kvaliteediühingu juhatuse
liige ning tegeleb protsessiparenduste metodoloogiate tutvustamisega (Lean, Six
Sigma). Tema ise omab Lean Six Sigma Master Black Belt sertifikaati.
Maht
Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.
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Toimumiskoht
ESAÜ büroo koolitusruum, Parda 12, 5.korrus.

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 90 EUR, teistele 130 EUR. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Tasumine arve alusel peale
registreerimist.
NB! Esimesel koolitusel osalejad saavad antud ja järgmistest sarja koolitustest 10%
soodustust.

Agiilsuse koolitussari jätkub teiste agiilsete metoodikate tutvustamisega praktikute poolt,
kes ei tegutse siseaudiitoritena. Iga koolituse lõpus jagavad osalejad oma mõtteid sellest,
kas ja kuidas agiilseid metoodikaid ning töövõtteid siseauditi projektide juhtimisel
rakendada, või kuidas keegi neid juba rakendab.

Registreerimine
Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ning kliki punasel nupul
"Registreeru". E-kirjaga saad kohe registreerumise kinnituse ja meeldetuletuse kaks
päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Mitteliikmed peavad registreerumiseks looma konto ja lisama oma kontaktandmed arve
koostamiseks. Registreerumine eelpool kirjeldatud juhise järgi.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lisateave www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee
Lugupidamisega,
Mare Timian
Juhatuse esimees
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