
 

VADOVŲ PUSRYČIAI

GAMYBOS MEISTRO KRIZĖ
GERIAUSIAS SPECIALIS

Per daugiau nei 14 metų darbo su gamybinėmis įmonėmis patirtį, supratome, kad kiekviena jų 
savita. Tačiau tuo pat metu, pagrindiniai iššūkiai kartojasi:

 Kaip pasitelkti gamybinį personalą LEAN principų įgyvendinimui?
 Kaip pagreitinti pokyčius gamyboje, jei meistrai priešinasi bet kokioms naujovėms?
 Kas padidintų gamybos darbuotojų lojalumą ir padėtų su
 Kaip užtikrinti, kad žemiausios grandies vadovai (meistrai) atstovautų 
 Kaip stiprinti meistrų gebėjimą

 
 
Kviečiame Jus į Vilniaus regiono vadovų pusryčius, kuriuose kartu su 
įmonių vadybos konsultante Irina Rušmane
temų.  

Renginio metu išskirtinis svečias - 
Makūnas pasidalins meistrų ugdymo gerąja praktika 
meistrai“. 

Taip pat, Matas Martinkėnas, UAB „
sprendimams, pristatys 2016 metais atliktą tyrimą apie ta
svarbiausi inžinerijos specialistams ir vadovams. 
 

 
INFORMACIJA APIE RENGINĮ: 

 2017 m kovo 17 d. 

 9:00 - 12:30 

 Viešbučio PANORAMA konferencijų salė

 Kava 10:45 - 11:00 

 Renginys aktualus išskirtinai 

Renginys finansuojamas Grand
Dalyvavimas su kvietimu nemokamas. 

Būtina išankstinė registracija
  

 

VADOVŲ PUSRYČIAI 
 

AMYBOS MEISTRO KRIZĖ:  
GERIAUSIAS SPECIALISTAS TAMPA SILPNU VADOV

 

 
Per daugiau nei 14 metų darbo su gamybinėmis įmonėmis patirtį, supratome, kad kiekviena jų 

Tačiau tuo pat metu, pagrindiniai iššūkiai kartojasi: 
Kaip pasitelkti gamybinį personalą LEAN principų įgyvendinimui? 

pagreitinti pokyčius gamyboje, jei meistrai priešinasi bet kokioms naujovėms?
Kas padidintų gamybos darbuotojų lojalumą ir padėtų sumažinti kaitą? 
Kaip užtikrinti, kad žemiausios grandies vadovai (meistrai) atstovautų įmonės 
Kaip stiprinti meistrų gebėjimą savarankiškai spręsti problemas ir prisiimti atsakomybę?

vadovų pusryčius, kuriuose kartu su „Grand Partners“ 
Irina Rušmane aptarsime šiuos ir keletą kitų gamybininkams aktualių 

  SBA įmonių grupės, įmonės „Visagino linija
eistrų ugdymo gerąja praktika -  „Įmonė stipri tiek, kiek stiprūs jos 

UAB „People Link“ vyresnysis konsultantas inžinerinių atrankų 
sprendimams, pristatys 2016 metais atliktą tyrimą apie tai, kokie darbdavio įvaizdžio veiksniai yra 
svarbiausi inžinerijos specialistams ir vadovams.   

konferencijų salė „Humanitas“, Vilnius 

šskirtinai  gamybinių įmonių vadovams 

 
Renginys finansuojamas Grand Partners lėšomis.  

Dalyvavimas su kvietimu nemokamas.  
Būtina išankstinė registracija iki 2017-03-15 el. paštu r.viskontaite@grandpartners.lt

VADOVU? 

Per daugiau nei 14 metų darbo su gamybinėmis įmonėmis patirtį, supratome, kad kiekviena jų 

pagreitinti pokyčius gamyboje, jei meistrai priešinasi bet kokioms naujovėms? 

įmonės interesams? 
savarankiškai spręsti problemas ir prisiimti atsakomybę? 

„Grand Partners“ gamybos 
aptarsime šiuos ir keletą kitų gamybininkams aktualių 

Visagino linija“ vadovas Algis 
tiek, kiek stiprūs jos 

vyresnysis konsultantas inžinerinių atrankų 
i, kokie darbdavio įvaizdžio veiksniai yra 

@grandpartners.lt 



 

Vadovavimas ir lyderystė 

Komandos formavimas 

ES projektų įgyvendinimas 

Nuo pat įsikūrimo 2004-aisiais, GRAND PARTNERS komandoje vyrauja įsitikinimas, kad bet 
kurios organizacijos ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos žmonių. Todėl daugiausiai dėmesio 
visuomet skyrėme vadovams bei jų komandoms. 
 
Dirbdami su visų grandžių vadovais
gamybinėse bei parduotuvių vedėjų prekybinėse įmonėse) padedame jiems pasiekti rezultatų, 
pasitelkiant savo kolektyvą. Darbuotojams skirtų mokymų metu sukuriame sąlygas atsisakyti 
pasenusių nuostatų, praplėsti savo galimybių ribas ir tapti efektyvia komanda. 
 
Mums rūpi, ką mes darome, kaip tai darome ir kokių rezultatų Klientų įmonėse pasiekiame. 
 

 

 

 

KELETAS MŪSŲ KLIENTŲ 

 

 

  

 
 
 

  

Vadovavimas ir lyderystė - didžiausias paslaugų paketas Lietuvoje  
 

mandos formavimas - unikalūs ugdomųjų renginių scenarijai 
 

ES projektų įgyvendinimas - daugiau nei 10 mln. EUR projektų genranga

aisiais, GRAND PARTNERS komandoje vyrauja įsitikinimas, kad bet 
kurios organizacijos ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos žmonių. Todėl daugiausiai dėmesio 
visuomet skyrėme vadovams bei jų komandoms.  

Dirbdami su visų grandžių vadovais (nuo įmonių, departamentų ir padalinių vadovų iki meistrų 
gamybinėse bei parduotuvių vedėjų prekybinėse įmonėse) padedame jiems pasiekti rezultatų, 
pasitelkiant savo kolektyvą. Darbuotojams skirtų mokymų metu sukuriame sąlygas atsisakyti 

ų, praplėsti savo galimybių ribas ir tapti efektyvia komanda.  

, ką mes darome, kaip tai darome ir kokių rezultatų Klientų įmonėse pasiekiame. 

 
 

 

   

   

 

ktų genranga 

aisiais, GRAND PARTNERS komandoje vyrauja įsitikinimas, kad bet 
kurios organizacijos ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos žmonių. Todėl daugiausiai dėmesio 

(nuo įmonių, departamentų ir padalinių vadovų iki meistrų 
gamybinėse bei parduotuvių vedėjų prekybinėse įmonėse) padedame jiems pasiekti rezultatų, 
pasitelkiant savo kolektyvą. Darbuotojams skirtų mokymų metu sukuriame sąlygas atsisakyti 

, ką mes darome, kaip tai darome ir kokių rezultatų Klientų įmonėse pasiekiame.  

 

 


