1. wersja dłuższa:
Szanowna Pani X / Szanowny Panie X,
zwracam się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie certyfikowanego programu rozwojowego
Lean Black Belt®. Dotyczy on znanego ze swojej skuteczności podejścia Lean w kontekście
strategii organizacji (w podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu).
Wierzę, że jest to koncepcja, którą możemy wykorzystać jako jedni z pierwszych w branży.
Lean Black Belt® jest dedykowany kadrze menedżerskiej i celem jest zdobycie wiedzy i
praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji
strategicznej w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na
poziomie 250 000 zł.
Co zrobię w ramach projektu certyfikacyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stworzę misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz
zbudować poczucie przynależności w moim obszarze
Skaskaduję cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPIs
Wyeliminuję 5 najpopularniejszych patologii biznesowych
Zbuduję system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w
proces ciągłego doskonalenia
Przeprowadzę audyt i ocenę stanu obecnego i zaprojektuję stan docelowy strategii.
Zaprojektuję kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji.
Przejdziemy przez MY Lean Journey - plan transformacji w kierunku Strategii Lean,
by nasze działania nie okazały się jednorazowym zrywem.
Wygeneruję oszczędności na poziomie min. 250 000 zł (potwierdzone przez
Członka Zarządu).

Koszty: Udział w programie: 16 997 zł netto. Dodatkowo płatność można rozłożyć na raty.
Chętnie podejdę do programu w duecie, żeby zaadresować wiele obszarów jednocześnie
podczas transformacji.
Opinie absolwentów (i pracodawców) są wyłącznie pozytywne, oto jedna z nich jaką udało mi
się znaleźć:
Program certyfikacji, do którego ich [pracowników] trochę „w ciemno” namówiłem (…). Teraz
jednak sami doceniają wartość tej wiedzy. Zaczęli samodzielnie wdrażać to czego się
nauczyli.Jako firma chcemy być organizacją uczącą się, a tego typu kurs doskonale
wpasowuje się w tę ideę poprzez własny rozwój, zaangażowanie, chęć dzielenia się
wiedzą i mam nadzieję wymierne efekty, (…). Kwintesencją całości było stwierdzenie
jednej z w/w osób, że „teraz to ja rozumiem o czym mówi do mnie mój przełożony.”
Podjęliśmy też decyzję o udziale kolejnych 3 osób w najbliższym programie.
Tomasz Łapa | CEO ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Po głębszej analizie, jestem przekonana/przekonany, że udział w programie to dobra
inwestycja dla całej naszej firmy (zwrot z projektu min. 6x). Po więcej szczegółów odsyłam
na stronę www.leanblackbelt.pl
Dołączam również jednostronicowy PDF z podsumowaniem szkolenia.
Będę wdzięczna/wdzięczny za rozważenie mojej inicjatywy. Możemy również umówić się na
spotkanie zdalne z Leanpassion w razie potrzeby dodatkowych informacji.
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