


Lean е бизнес философия, която подпомага компаниите да работят по-ефективно и успешно за постигане на стратегическите

им цели, свързани с ефективност и ефикасност.

Прилагането на Lean методи и техники води до по-ускорена работа на бизнес процесите и до елиминиране на дейности, които

не добавят стойност за клиента.

Ползите от прилагането на Lean практиките се откриват не само в създаването на по-бързи и ефективни процеси, които да

отговарят на изискванията на клиента, но и подпомагат подобряване на възвръщаемостта на продукти и услуги, намаляване

на разходи и увеличаване на удовлетвореността на клиента.
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18 НОЕМВРИ 2022г.

14:00 – 17:00ч. 

Срок за записване: 14.11.2022г.

Линк за записване: EmPower -

University Program | Submission form 

(office.com)
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8-15 ДЕКЕМВРИ 2022г.

Конкурс за най-добра проектна идея

Срок за кандидатстване: 15.12.2022г.

2

6-7 ДЕКЕМВРИ 2022г.

09:30 – 17:30ч.

Срок за кандидатстване: 30.11.2022г.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PGJnvjIZpkKdJGw1n-XqcS1fXDBQwwtJqwqjjggy0qdUOTVDVzIzSUJQQTQ5RkhWUzIySzY2RVFRVi4u&wdLOR=cCFF79B6B-F3A2-490A-8EDC-E307DD0087CD




• Сесията е присъствена в централния офис на Experian, адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 86, Space Tower

• Продължителност: 3 астрономически часа

• Включва както теоритични знания, така и разнообразие от интерактивни и практически насочени упражнения

• Какво е Lean Six Sigma и защо тези методологии са полезни в бизнес среда

• Как да идентифицирате възможности за подобрение и кои са основните видове загуби в бизнес процесите

• Как да прилагате някои от основните Lean инструменти

• За всеки, който има желание да усвои и прилага основни Lean инструменти и техники

• За всеки, който се интересува от Lean Six Sigma сертификация и да бъде крачка напред в кариерното си развитие

• За всеки, който обича да работи в екип и иска да придобие практически опит

• Ще имате възможност да учите от доказани специалисти в областта с дългогодишен опит

• Ще се докоснете до реална работна среда и опит в компания от световен мащаб

• Ще имате възможност да се запознаете със специалисти от разнообразни бизнес области





• Сесията е присъствена в централния офис на Experian, адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 86, Space Tower

• Продължителност: 2 дни (16 астрономически часа)

• Включва както теоритични знания, така и разнообразие от интерактивни и практически насочени упражнения

• Ще се запознаете с основните етапи на управление на Lean Six Sigma проект за подобряване на бизнес процес

• Ще умеете да работите с редица Lean Six Sigma инструменти

• Ще знаете как да участвате и да подпомагате Lean Six Sigma проекти

• За всеки, който иска да придобие по-задълбочени знания за методологията и възможностите за сертификация

• За всеки, който има желание да усвои техники за дефиниране на проблеми, провеждане на анализи и разрешаването на проблеми

• За всеки, който иска да положи основите на бъдеща сертификация ниво Lean Six Sigma Green Belt

• Ще имате възможност да се запознаете с реални примери и работещи решения в глобална компания

• Ще имате възможност да продължите учебния процес като кандидатствате с идея за подобрение и работите с помощта на 

сертифициран Lean Six Sigma Black Belt ментор

• Ще имате възможност да се запознаете със специалисти от разнообразни бизнес области





В периода 08.12.2022г. – 15.12.2022г., всеки кандидат, успешно преминал Lean Six Sigma Yellow Belt обучение, ще има възможност да

кандидатства с идея за подобряване на процес в рамките на Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски”.

Идеите ще бъдат прегледани и оценени, като кандидатите на трите най-добри идеи ще получат възможност да ги осъществят в

работна среда и да разработят собствен Lean Six Sigma проект.

Всеки кандидат ще получи подкрепа от сертифициран Lean Six Sigma Black Belt ментор с 8 астрономически часа коучинг сесии в

периода Януари – Март 2023г.


