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MEGHÍVÓ
„A Hoshin Kanri módszer – Integrált minőségtervezés”
témájú angol nyelvű szakmai továbbképző tanfolyamra
(Kreditpont-érték EOQ-oklevelesek részére: 20)
Helyszín: Hotel Gellért
Budapest, Szt. Gellért tér 1.

Időpont:

2016. június 16. (csütörtök) 13.00 – 17.00

A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a
változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést,
ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú
kialakítását a szervezetnél. E jelenleg is fejlődő rendszer megteremtette a megfelelő környezetet a
menedzseri gondolkodás forradalmasításához a Toyota, a Bridgestone és a Komatsu vállalatoknál,
amelyek virágzásnak indultak a Hewlett-Packard Yokagawa-i tagozatánál (YHP). Az említett eljárások
ezt követően, az 1980-as évek vége felé terjedtek el a vezető amerikai üzletágakban is. A módszertan sok
későbbi fejlesztés intellektuális magvát képezte a Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM) területén, és
a vezető pozícióban levő japán vállalatok stratégiai terveinek kidolgozásához jelenleg is megfelelő
kereteket nyújt. Az 1980-as évek közepén az előadó, Gregory Watson részt vett a módszertan
bevezetésében a Hewlett-Packard vállalatnál, majd ezt követően egészen 1990-ig más amerikai székhelyű
cégeknél is elősegítette a módszertan továbbfejlesztését. A továbbképzés résztvevői megkapják Greg
Watson kiadás alatt álló „A Hoshin Kanri módszer: A stratégiai menedzsment japán stílusú rendszere”
című könyve kéziratának tervezetét. A könyv megjelenése a 2016. év folyamán várható.
Az előadó, Gregory H. Watson világhírű minőségügyi tanácsadó, több amerikai és európai egyetem
meghívott professzora, az Amerikai Minőségügyi Szervezet és a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia
korábbi elnöke. A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia, az Amerikai Minőségügyi Szervezet, a Japán
Tudósok és Mérnökök Egyesülete, valamint az Európai Minőségügyi Szervezet a legmagasabb szintű
elismerésekben részesítette. 12 nemzeti minőségügyi szervezet – köztük az EOQ MNB – tiszteletbeli
tagjává választotta. Több mint 30 kitüntetést, díjat és szakmai elismerést kapott különböző minőségügyi
szervezetektől a világ minden táján. Az előadó volt az első nem japán illetőségű személy, akit a Japán
Tudósok és Mérnökök Egyesülete a W. Edwards Deming Éremmel ismert el 2009-ben.
Jelentkezési határidő: 2016. június 14. (A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket
időrendi sorrendben fogadjuk el.)
Részvételi díj: 40.000,- + ÁFA. A résztvevők az előadó a tárgykörben készülő könyvének angol kéziratát
kapják kézhez. Ezen kívül a kávészünetben kávét, üdítőt és aprósüteményt biztosítunk.
A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:
− Jelentkezés: http://eoq.hu/akt16/jel160616.htm lapon, vagy e-mailen, faxon vagy postán küldve lehetséges.
− A Jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10.
munkanap. A bejelentkezéseket a számla megküldésével a jelentkezési határidőt követően igazoljuk
vissza.
− A részvételi jog átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.
− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja.

