Shopfloor management

október 2-3.

Hatékonyságnövelés a termelésben

Kétnapos, gyakorlatorientált workshop az operatív fejlődés feltételeinek, valamint a teljesítményorientált
vezetési rendszer kialakításának lépéseiről; a minőségi és mennyiségi mérőszámok szisztematikus, folyamatos fejlődéséért.
A Shopfloor management előnyei a vállalat számára


Az érintett területek teljesítményének szisztematikus
fejlesztése, fókusz: termelt mennyiség, minőség, hatékonyság, munkatársi aspektusok.
Minden munkatársat bevonó, teljesítményorientált operatív struktúra kialakítása
A célszámokhoz, standardokhoz viszonyított eltérések
szisztematikus azonosítása, gyors reakcióképesség a
megfelelő munkatársak bevonásával
Visszatérő problémák megszüntetése, csökkentése
Vezetői szint struktúrált összekötése az operatív szinttel, gyorsabb információáramlás és döntéshozatal biztosítása
Elérhető erőforrások optimális felhasználása
A termelésbeli mérőszámok hatékony menedzselésének gyakorlati kialakítása a munkatársak bevonásával, vizuális eszközök segítségével
A csapat által meghozott intézkedések megvalósítása, nyomon követése
Az alkalmazottak és a vezetők készségeinek és folyamatismereteinek fejlesztése, a gyakorlati folyamatok hosszú távú szisztematikus fejlesztése
Vállalati célok elérésének támogatása, a fejlődési kultúra megteremtésének elősegítése a szervezet
minden szintjén











Tematika








A shopfloor management definíciója, struktúrális felépítése
Klasszikus és modern vezetés, vezetői felelősségek
A kialakítás gyakorlati lépései, buktatók és megoldási lehetőségek
Az aktuális állapot felmérése a termelésben csoportokban, eredmények kiértékelése, javaslatok
Termelési mérőszámok struktúrája, célszámok szintenkénti kapcsolata
Teljesítményorientált operatív vezetési rendszer kialakítása/javítása a vállalat minden szintjén
Mérőszámok, felelősségek, résztvevők, megbeszélés struktúra, idő, hely, vizualizáció szintenkénti
kialakítása, fejlesztése.

A workshop vezető szakembere
Bencsics Hunor, tréner és coach, több mint 10 év nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az operatív hatékonyságnövelés területén. Specialitásai a Shopfloor menedzsment mellett, a stratégia kialakítás, a
teljeskörű hatékony karbantartás (TPM), lean menedzsment rendszerek kialakítása és fenntartása.
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek
A workshop helyszíne: ÉMI Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A workshop időpontja: 2019. június 18., 9.00-17.00
Árak és kedvezmények
● Teljes részvételi díj: 120.000 Ft + áfa/fő/2 nap
● DUIHK tagoknak / korai bejel entkezőknek 2019. szeptember 2-ig: 102.000 Ft + áfa/fő
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 84.000 Ft + áfa/fő
● Két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 84.000 Ft+áfa/fő, nem tagoknak 102.000 Ft+áfa/fő
További információ és jelentkezés
Kottmayer Krisztina
projektfelelős – energiahatékonysági képzések
Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu
Vezetőképzés,
coaching

Kulcskompetenciák

Energia– és termelési
HR,
hatékonyság
szervezetfejlesztés

Német Magyar Tudásközpont Kft. I www.ahkungarn.hu/tovabbkepzes
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