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Kreativní techniky v systémech managementu

Jedním ze známých druhů plýtvání v organizacích je nevyužití potenciálu vlastních pracovníků. Naučte se jednoduchými technikami
odemknout kreativní potenciál svého týmu.

Termíny
14.9.2022
kapacita 16 osob, volno 9 osob

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Místo konání
ČSJ Praha

Lektor
Ing. Ondřej Hykš

3 990 Kč
Pro členy 3 591 Kč

Poptat kurz jako in-house
Kurz realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Přínosy a cíle
Cílem kurzu je seznámení s širokou škálou technik zaměřených na využití kreativního potenciálu týmu pracovníků. Účastníci budou
schopni využít techniky při vlastní účasti na týmové práci i v roli moderátora týmu, který vede kreativními technikami další
pracovníky, kteří je detailně neznají.
Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na řešení problémů, návrhu nových postupů, opatření,
procesů, produktů nebo služeb.

Obsah kurzu
Role kreativity v systémech managementu
Nástroje
Základní brainstorming
Koncepce Jobs to be done (jiný náhled na produkt/službu pro usnadnění inovací)
Náhodný stimul
Kreativní výzva a kreativní provokace
HIT matice
Alternativní varianty Brainstormonig (6-3-5, reverzní, imaginativní, Gordon-Little)

Doplňkové informace
Doba trvání kurzu
8 hodin

Forma ukončení
Účastník při splnění minimálně 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
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Bližší informace
Jana Kvapilová
T: +420 221 082 231
E: kvapilova@csq.cz

Lektoři
Ing. Ondřej Hykš
ředitel úseku vzdělávání, auditor
T: +420721478250
E: hyks@csq.cz
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s vedlejší specializací Manažer kvality, environmentu a bezpečnosti. V oblasti
managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2007.
Pracuje pro Českou společnost pro jakost jako ředitel úseku vzdělávání, lektor a certifikační auditor (ISO 9001 v oblasti veřejné
správy, služeb, vzdělávání a leteckého průmyslu). Jako lektor působí pro Českou společnost pro jakost od roku 2009 a zaměřuje
se na implementaci požadavků ISO 9001, auditování a statistické metody. Na mezinárodní úrovni se účastnil tvorby a revizí
několika norem ISO, například ISO 9001, ISO 19011 a ISO 10009.

Místa konání
ČSJ, Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika
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