Викладачі

Светлана Карачун

Практический опыт разработки и внедрения элементов философии Кайдзен: 5S и
визуализация, SMED (быстрая переналадка), VSM (Картирование потока создания
ценности), JIT (точно вовремя), SPS (структурное решение проблем), SOP (стандартные
операционные процедуры), RCA (анализ первопричин проблем), 6Sigma (Методология
Шесть Сигм) SQC (статистические методы контроля качества), TWI (метод
производственного инструктажа). Опыт уменьшения себестоимости готовой продукции в
2 раза и одновременного снижения уровня брака с 10% до 3-5% за счет устранения
потерь, управление коллективом свыше 200 человек. Компетенции в разрабоотке
стандартов и процедур, сертификации на соответствие стандарта ISO 9001: 2000,
аттестации лабораторий, а также лицензировании продукции.

Братусь Юлія Вікторівна

Спеціаліст з безперервного вдосконалення і координації проектів. Сертифікований
фахівець міжнародними компаніями в сфері застосування кайдзен інструментів
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Основні досягнення:

Розробка, впровадження та супровід інструментів:
системи пропозицій щодо поліпшення.

системи 5S
ефективної командної роботи
системи мотивації для підняття ініціативи співробітників

Побудова системи:
- аналізу на підприємстві (5 Чому, Риба Ісікави і т.п.)
- аудитів та надання зворотного зв'язку на підприємстві
- ефективної командної роботи і системи аналізу та розробки Ключових Показників
Ефективності.

Внутрішній тренер компанії ІНТЕРПАЙП.

Філімон

ов Сергій Анатолійович
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Сертифіков аний бізнес-тренер, професійний коуч, практик і майстер НЛП, психолог

Власник і генеральний директор компанії «ВІНЕКСПО» (Розробки у сфері перевезення,
зберігання й утилізації боєприпасів).

Загальний стаж керівної роботи – 19 років.

Особиста практика і робота у сфері розвитку особи – 16 років.

Досвід проведення бізнес-тренінгів і семінарів особистісного росту – понад 4 років.

1991 – Латвійський державний університет, м.Рига. Юридичний факультет.
Спеціальність «Правознавство».

2007 – Ленінградський Державний Університет ім.Пушкіна (заочно). Факультет –
психологія. Спеціальність «Практичний психолог».

2009 – Вісбаденська Академія Психотерапії (W I A P). Спеціальність «Базовий
консультант з позитивної психотерапії».

З 2007 – приватна практика. Психотерапія і психологічне консультування з
застосуванням техніки і методів коучингу, НЛП, позитивна психотерапія енергетичної
психології (EFT, Deep Peat, Dp-4). Автор і ведучий практичних семінарів: «Управління у
стилі коучинг», «Ефективне досягнення цілей (Техніка моделювання досвіду)»,
«Управління емоціями», «Навики ефективної комунікації», «Емоційна компетентність».
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Інструктор з Кундаліні йоги (школа Йоги Бхаджана).

Гаєвський Олег Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, менеджер і сертифікований Європейською
організацією якості (EOQ) аудитор у сфері якості й управління навколишнім
середовищем.

Проводив підготовку з базових модулів більш як двух з половиною тисяч кваліфікованих
менеджерів з якості в Україні та країнах СНД.

Ірина Руденко
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1992 – 2003 – вчитель математики та інформатики.

2001 – 2005 – активні продажі та створення команди у мереживому маркетингу.

2005 – 2009 – Медіа-корпорація "RIA": медіа-консультант, керівник групи
медіа-консультантів, керівник рекламного відділу газети "20 хвилин", директор з реклами
газети "RIA".

З 2009 – індивідуальна рекламна й навчальна діяльність.

1987 – 1992 – фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту.

2001 – 2005 – тренінги особистого розвитку, програми будування та розвитку
мережевого бізнесу.

2005 – 2010 – "Ефективні продажі", "Консультативні продажі", "Робота з
запереченнями", "Управління взаємовідносинами з клієнтом", "В2В продажі",
"Тайм-менеджмент", "Медіапланування", курс "Практичного маркетингу".

Вивчення досвіду роботи зарубіжних видавничих будинків (Росія, Польща, Румунія,
Данія); участь у міжнародних конференціях видавців у Росії та ПАР.
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