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WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ  

7-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚH ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΙΤHΣΕΩΝ: 25/11/2021 

 

 

➔ Ανακαλύψτε την ιαπωνική προσέγγιση της διεθνούς 

βιομηχανικής παραγωγής 

➔ Μάθετε πώς οι ιαπωνικές εταιρείες επιτυγχάνουν 

υψηλά πρότυπα παραγωγής 

➔ Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις επισκεπτόμενοι 

τα κορυφαία εργοστάσια παραγωγής στην Ιαπωνία 

➔ Επισκεφθείτε το πραγματικό "GEMBA" (δηλαδή τον 

τόπο παραγωγής στην Ιαπωνία) 

➔ Γνωρίστε τους ηγέτες της ιαπωνικής βιομηχανίας 

 

Από το 1992, περισσότεροι από 900 

συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

συμμετείχαν σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Το 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του World 

Class Manufacturing, στοχεύει να στο παρέχει εις  

βάθος ανάλυση της ιαπωνικής παραγωγικής 

μεθοδολογίας και απευθύνεται αποκλειστικά σε 

ευρωπαίους διευθυντές με γνώσεις μηχανικού.  

 

Ο ενδιαφέρομενος πρέπει: 

• να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή 

συνεργαζόμενης χώρας COSME 

• να εργάζεται για εταιρεία που είναι άνω 

του 50% ευρωπαΐκή ή συνεργαζόμενης 

χώρας COSME 

• να εργάζεται για εταιρεία που είναι νομικό 

πρόσωπο της ΕΕ ή συνεργαζόμενης χώρας 

COSME 

• να υποστηρίζεται από τον εργοδότη του· 

• να είστε σε θέση να συμμετάσχει σε 

ολόκληρο το πρόγραμμα 

• να έχει καλή γνώση Αγγλικών 

• να είναι υπάλληλος / αρχηγός ομάδας 

που εμπλέκεται σε θέματα μηχανικού ή 

στρατηγικής παραγωγής 
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προϊόντος/υπηρεσιών ή ελέγχου 

παραγωγής ή με εμπειρία στη διαχείριση 

επιχειρήσεων (operations management) 

• να έχει γνώση και να εξασκεί πρακτικές 

βέλτιστης παραγωγής 

Ιδανικά ο ρόλος του ενδιαφερομένου στην 

εταιρεία θα πρέπει να είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

βέλτιστων πρακτικών της εταιρείας ή να μπορεί να 

επηρεάσει τη διαχείριση της εταιρείας των 

συστημάτων ελέγχου ποιότητας / βέλτιστων 

πρακτικών / παραγωγής αλλά ως εργαζόμενος 

πλήρους απασχόλησης (π.χ. Διευθυντής, Manager, 

Operation & Logistics, Plant Manager, Quality 

Manager or Managing Director κλπ). 

 

 

Ο τομέας δραστηριότητας της εταιρείας δεν είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, ωστόσο οι υποψήφιοι από 

συμβουλευτικές εταιρείες θα έχουν χαμηλότερη 

προτεραιότητα στην επιλογή. 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες 
 

Επιχορήγηση: Οι ΜΜΕ θα είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση 600 € για να καλύψουν εν μέρει τα έξοδα 

αποστολής (ταξίδια και διαμονή) που δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις επισκεφτείτε τον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II 

https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II

