I nv i t a ţi e
Vă invităm să ne însoţiţi în căutarea satisfacţiei
în viaţa profesională.
Dacă vi se pare interesant, contactaţi-ne la
info@philean.ro, ca:
Un reprezentant al unei organizaţii împreună veţi ajunge să:
Învăţaţi să vedeţi problemele interne ale
organizaţiei sau problemele proprii care vă
provoacă insatisfacţii în viaţa profesională
Planificaţi îmbunătăţirea competenţelor
necesare
Planificaţi și introduceţi schimbările dorite
pentru a obţine performanţe îmbunătăţite
Introduceţi în strategia de afaceri cele mai
adecvate elemente ale unor modele
recunoscute de excelenţă: TQM, Lean
Manufacturing, KM, Premiul calităţii, CSR, IIP
Identificaţi surse de finanţare pentru
realizarea schimbărilor interne dorite

Doriţi rezultate mai bune?
Este posibil doar dacă nouă ne este mai
bine!
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Un consultant - am putea lucra împreună,
dacă abordarea noastră vi se pare atractivă,
pentru a:
Realiza misiuni complexe de consultanţă
Furniza input specific unora dintre clienţii
aflaţi în căutarea satisfacţiei celor implicaţi

Un coordonator de proiect, aflat în căutare
de parteneri de încredere, deoarece avem
experienţa și resursele pentru a furniza
suport iniţiativelor de îmbunătăţire.

București, Aleea Câmpul cu Flori nr.1
Bloc OD6, Sc. B, Ap. 74, Sector 6
România

Tel.: 0745 252 428

http://www.philean.ro

Tel.: 0788 486244; 0745 252428
E-mail: info@philean.ro

“Pe lîngă nobila artă de a face ca lucrurile să fie
făcute, există și nobila artă de a renunţa la a le
face. Înţelepciunea în viaţă constă în eliminarea
lucrurilor neesenţiale.” (Lin Yutang)

S e r v i c i i o fe r i t e
Misiunea Philean Consult este să promoveze
îmbunătăţirea continuă a performanţelor
proceselor, prin realizarea unei succesiuni de trei
pași:

1.
2.
3.

Diagnostic și analiză a instrumentelor de
îmbunătăţire potenţial utile
Sinteza elementelor utile (specifice unui sau
mai multor sisteme de management) și
dezvoltarea unei soluţii integrate
personalizate pentru rezolvarea problemei
reale
Implementarea soluţiei și monitorizarea
rezultatelor îmbunătăţite.

Training pentru:
Dezvoltarea sistemului de management (Lean
Manufacturing, TQM, TPM)
Managementul proiectelor
Rezolvarea problemelor
Managementul schimbării
Managementul riscului
Managementul cunoștinţelor
Dezvoltarea competenţelor sociale (empatie,
lucru în echipă, motivare, rezolvarea conflictelor,
leadership, coaching, mentoring)

Asistenţă şi consultanţă pentru:
Identificarea problemelor cronice și stabilirea
priorităţilor pentru realizarea acţiunilor de
îmbunătăţire
Alegerea strategiei de îmbunătăţire
Stabilirea planului de acţiuni de îmbunătăţire, ca
sinteză a unor elemente specifice pentru TQM,
Lean, KM, Kaizen, Modelul european de excelenţă,
TPM, IIP, CSR
Realizarea schimbărilor
Monitorizarea progresului și redefinirea planului de
îmbunătăţire

Managementul eficace creează viitorul,
nu-l așteaptă. Mai bine spus, acţionează,
nu reacţionează. (J. Keith Lounden)

Experienţă şi referinţe

Abordarea Philean

Philean Consult şi-a început activitatea în 2006, dar are la bază
experienţa de peste 15 ani în training şi consultanţă a principalului
asociat. Cum începuturile adesea pot fi mai dificile, necesitînd multe
eforturi de planificare şi organizare, acţiuni de promovare dar şi servicii
de îmbunătăţire a performanţelor, rezultatele de pînă
acum implică:
☺ 6 stagii de training cu teme specifice pentru Lean
Manufacturing şi managementul proiectelor, în
colaborare cu LeanRomania şi PIPMMB
☺ 4 contracte de consultanţă pentru dezvoltare
organizaţională, la QCERT Suceava, TehnoWorld, Advice
și LeanRomania

Philean Consult a apărut din îmbinarea Phi +
Lean = PRIETENIE.

“Mai bine să te întorci de la
jumătatea drumului, decît să
continui pe un drum greșit”.

☺ implicare ca partener într-un proiect
Phare pentru promovarea capitalului
uman, cu titlul “Competent &
Competitiv”

(Anon.)

☺ implicare ca furnizor de training în alte
două proiecte Phare pentru promovarea capitalului umant, în domenii de
dezvoltare managerială— managementul proiectelor, comunicare, Lean
Manufacturing, CSR, coaching, rezolvarea creativă a problemelor
☺ participare în echipa de proiect în domeniul egalităţii de șanse,
pentru “Galaxy” - proiect pilot Leonardo.

Istoric
Philean Consult a fost înfiinţată în 2005, ca firmă de training și
consultanţă pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor din
diferite domenii— tehnic, organizaţional, social. Temele prioritare
includ schimbarea și inovarea proceselor, considerate ca acţiuni
consecutive ale unei abordări continue de rezolvare a problemelor
între două decizii strategice de luare a deciziilor de dezvoltare
organizaţională.
Soluţiile oferite nu au caracter general valabil, ci au la bază seturi
personalizate de instrumente și practici de lucru specifice pentru TQM,
modelele de excelenţă, Lean Manufacturing, dezvoltarea resurselor
umane, sau rezolvarea creativă a problemelor.
Ca furnizor de training, grupul ţintă este constituit din adulţi - angajaţi
sau manageri. Acţiunile de training pot fi formale (în conformitate cu
procedurile CNFPA) - în domenii precum managementul proiectelor și
formarea formatorilor. În prezent, se află în pregătire standardul
ocupaţional și stagiile de training pentru patru noi ocupaţii legate de
îmbunătăţirea proceselor. Philean oferă de asemenea cursuri nonformale de training, acoperind competenţe sociale, cum ar fi:
comunicare, coaching, CSR, rezolvarea problemelor, alte competenţe sociale
pentru manageri.

Phi (ϕ) este considerat de mulţi ca simbolul
îmbunătăţirii continue, parte a spiralei calităţii.
Lean este filosofia activităţilor derulate fără
pierderi și implică orientarea asupra activităţilor ce
adaugă valoare pentru client. Este aplicabilă în
producţie sau în orice alt domeniu al activităţii
umane, inclusiv în viaţa noastră de zi cu zi.
Satisfacţia personală este determinată de justa
corelare dintre ceea ce dăm și ceea ce primim de
la ceilalţi. Echilibrul între ceea ce ne place și
compromisurile pe care trebuie să le acceptăm
este cheia fericirii individuale, de aceea este util să
observăm și să reducem eforturile care produc
insatisfacţie, în același mod în care specialiștii Lean
Manufacturing analizează și conduc procesele
dintr-o organizaţie.
Îmbinînd cele două componente, am obţinut
numele Philean, care, în limba greacă, înseamnă
PRIETENIE. Adică Philean dorește să creeze
încredere, confort, satisfacţie, siguranţă, progres
pe parcursul eforturilor de îmbunătăţire continuă a
performanţelor, prin reducerea activităţilor ce nu
adaugă valoare, respectiv prin realizarea mai
eficientă a cea ce produce valoare. Într-un cuvînt,
dorește să cultive prietenie în mediul de afaceri
puternic competitiv.
“Există o multitudine de drumuri pentru a merge
înainte, dar doar unul pentru a sta pe loc.”
(Franklin D. Roosevelt)
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