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Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"
wspólnie z panem Markiem Cupia? z firmy BMC Consulting
zaprasza na bezp?atne webinarium
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z panem Markiem Cupia?
z firmy BMC Consulting zaprasza na bezp?atne webinarium:
Redukcja wypadków przy pracy poprzez zmian? podej?cia i zachowa?, które odb?dzie si? 14
czerwca 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00.
Webinar kierowany jest do wszystkich ludzi, którzy pragn? skutecznie i trwale zredukowa? wypadki
w swojej firmie. Zajmuje si? on najcz?stsz? przyczyn? wypadków (ponad 80% wszystkich
przyczyn), jak? s? zachowania ludzkie.
Zapraszamy tych, którzy szukaj? profesjonalnego rozwi?zania do osi?gni?cia celu "zero
wypadków". Dowiesz si? jak wdro?y? u siebie EVprocess®A, który udoskonalany jest od ponad 20
lat i zaimplementowa?o go ju? ponad 70 przedsi?biorstw w Europie.
Webinar zosta? przygotowany w oparciu o ponad 20-letnie do?wiadczenie prowadz?cego we
wdra?aniu zmian w przedsi?biorstwach.
Agenda:
> Jak TRWALE zmniejszy? liczb? wypadków do zera?
> Dlaczego s? problemy z wypadkami?
> Przyczyny wypadków
> Czym jest EVprocess®A?
> Cele EVprocess®A
> Jak przebiega wdro?enie procesu w przedsi?biorstwie?
> Wybrane narz?dzia
> Kroki do trwa?ych zmian
> Przyk?ady wdro?e? i efektów
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> Case Studies z bran?y automotive i spo?ywczej
> Czynniki sukcesu
> Najwi?ksze wyzwania podczas wdro?enia EVprocess®A
> Sesja Q&A
Spotkanie poprowadzi:

Marek Cupia? - konsultant, trener i coach z ponad 24-letnim do?wiadczeniem w zakresie rozwoju
personelu i rozwoju organizacji: prowadzenie treningów, coachingu, doradztwa, projektowanie i
wdra?anie zmian i moderowanie warsztatów,, w ró?nych bran?ach, m.in. w przemy?le
motoryzacyjnym (Volkswagen Pozna?, Volkswagen Motor Polska, Sitech (VW), Brembo, Opel,
Skoda, Bitron, Kirchhoff, Evonik, Izoblok, Shapers, Magna,), spo?ywczym (Hochland, Puratos, ...)
handlu detalicznym sieciowym (OBI, Stinnes, Leroy Merlin, PKN Orlen), sektorze
ubezpieczeniowym (Uniqa, Compensa, Generali), przemy?le energetycznym (Stoen/RWE Energy),
budowlanym (Strabag, Züblin, HW, PA). Wspó?pracuje z zarz?dami przedsi?biorstw przy
wdra?aniu strategicznych projektów wspieraj?c ich koncepcyjnie, warsztatowo, rozwojowo czy
coachingowo. Do?wiadczenie zdobywa? w kraju jak i za granic? (Szwajcaria, Niemcy,
Austria). Swoje us?ugi oferuje w j?zyku polskim i niemieckim.
zarejestruj si? poprzez link poni?ej:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/redukcja-wypadkow-przy-pracy-poprzez-zmiane-podejsciai-zachowan/register?_ga=2.122414539.1561700965.1623047861-1487396930.1589460888
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