GESTÃO DA ENGENHARIA DE SISTEMAS

Proximas Datas
11.04.2022 - 12.04.2022, Zurique
27.10.2022 - 28.10.2022, Zurique

Descrição do Curso
O treinamento de gestão engenharia de sistemas é destinado a todos os
responsáveis dentro do setor da engenharia, tal como que os responsáveis R&D, os
responsáveis da engenharia de sist
ema, assim que todos que implantam estratégias focando a engenharia ou quem si
interage com eles.
O numero de participantes são estritamente limitados a 6:1 por para o relatório do
participante e professor, isso que melhora a eﬁciência do treinamento.
Uma vez que a engenharia de sistemas precisa ser adaptadas as necessidades de
cada participantes, aumentando a possibilidade dos professores é uma qualidade
fundamental desse treinamento.
Um jantar com os professores é incluso com o treinamento.

Objetivos
• Compreender a contribuição da engenharia de sistemas.
• Saber como conﬁgurar uma organização na engenharia de sistema.

• Saber implementar progresso para apoiar essa organização
• Implantar os papeis e responsabilidades de engenharia de sistema, bem como
uma estratégia de desenvolvimento proﬁssional para os engenheiros de sistemas.
Integrar a disciplina dentro da organização da empresa e conhecer as interações
com as outras disciplinas.

Parra Quem
• Chefe de equipe e de departamento
• Responsáveis do departamento de engenharia
• Responsáveis dos processos
• Responsáveis da qualidade

Tarifas dos Cursos
Taxa “Early Bird”: 1,200 CHF. Taxa normal: 1,500 CHF

Duração
2 dias

Instrutor

Mike Johnson
Mike trabalhou dentro do desenvolvimento de produtos dentro da industria da
defesa e do espaço desde a obterão de seu Masters em aparelhos fotônica e
optoeletrônicos a universidade St Andrews, Inglaterra.
Mike sempre foi engenheiro sistema, dirigiu varias equipes de desenvolvimento
técnico incluindo engenheiro mecânico, elétrico, tecnológico, software, e ótico.
ele trabalhou a Ruag Space durante 5 anos a Zurique. Durante esse período, ele

obteve papeis de direção e foi a cabeça do grupo optoeletrônicos e instrumental.
Caso contrário, ele formou engenheiros sistema dentro de toda a empresa.
Mike integrou a Roche Diagnostics International para pegar a carga da equipe de
engenheiros sistema a Rotkreuz na Suiça. Ele coloca em prática
com faro e paixão a seus conhecimentos
e suas experiências em engenharia sistema dentro industria e saúde.

A paixão de Mike é o desenvolvimento de produtos e engenharia de sistema. Ele
é um dos fundadores da Sociedade Suiça des Engenheiros (SSSE) e ir
regularmente ao seminários suíços da IET e INCOSE. É ele quem fundou
SWISSSED, a conferência suiça anual de engenharia sistema.

