Společnost Inovace do firem nabízí 1-denní školení jednotlivých metodik průmyslového inženýrstvi,
specializované balíčky pro potřeby výrobních firem a školení na míru pro výrobní podniky i služby.
Základní cena otevřeného školení je 4 000,-CZK za osobu. Při účasti více osob z firmy poskytujeme
množstevní slevy.
Pro objednávku školení nebo další informace ke službám nás kontaktujte na adrese: idf@inovacedofirem.cz

Aktuální nabídka školení pro období Leden – Duben 2019
1.Plýtvání....................................................................................................................................24.1.2019
•
•

Školení je vhodné pro management, techniky,mistry, předáky a vybrané
operátory.
Cílem je zapojení všech zaměstnanců do odstraňování nedostatků. Podílet se
na zlepšování standardů, pomůcek, procesů,...Všichni zaměstnanci jsou vtaženi
do děje a mohou pozitivně ovlivňovat svou práci a pracovní prostředí.

2. 5S............................................................................................................................................30.1.2019
•
•

5 pravidel organizovaného pracoviště - je vhodné pro
management,techniky,mistry, předáky a vybrané operátory.
Správným zavedením 5S dokážete zlepšit bezpečnost, produktivitu a efektivitu,
snížit poruchovost strojů a zařízení.

3. Strukturované řešení problémů...............................................................................................14.2.2019
•
•

Je důležitá dovednost pro management a THP pracovníky všech oddělení
včetně mistrů, kvalitářů a vedoucích linek.
Cílem je naučit se efektivně řešit problémy na základě kořenové příčiny a
eskalací zajistit řešení všech problémů v závodě.

4. Mistr leaderem........................................................................................................................19.2.2019
•
•

Balíček potřebných dovedností pro mistry / směnové vedoucí výroby, údržby a
logistiky, předáky a vedoucí linek.
Účastnici budou umět používat nástroje pro zlepšování OEE, autonomní kvality,
SMED a řešení problémů. Porozumí základům autonomní údržby,důležitosti
vizualizace a naučí se motivovat podřízené a základy leadershipu.

5. SMED.......................................................................................................................................21.2.2019
•
•
•
•

Znalosti metodiky snižování časů přestaveb linek a strojů jsou vhodné pro
vedoucí výroby, mistry, seřizovače, techniky, vybrané operátory.
Cílem SMED je přeseřízení stroje do 10 minut.
Touto metodikou zvyšujeme především flexibilitu výroby. Čím větší portfolio
výrobků máme, tím je příhodnější naučit se využívat SMED.
Obvyklá úspora času přestavby je 30-50% po prvním workshopu.

6. Produktivní výroba..................................................................................................................26.2.2019
•

•

Školení je zaměřené na důležitost spolupráce vedoucí k vysoké produktivitě
výroby. Je vhodné pro vedoucí a směnové vedoucí oddělení
výroby,kvality,údržby a logistiky.
Účastnici se seznámí se zákaznickým přístupem řízení, principy efektivního
zaškolování zaměstnanců, tvorbou a optimalizací vysoce výkonných pracovišť,
stanovení hranic a kompetencí,efektivním plánování,měřením výkonu výroby
( bezpečnost, kvalita,dodávky v čase a požadovaných nákladech).

7. TPM.........................................................................................................................................28.2.2019
•
•
•
•

Školení je vhodné pro vedoucí výroby, mistry výroby a údržby, seřizovače,
techniky údržby, technology, vybrané operátory.
Cílem metodiky je zredukovat poruchy a soustředit se na prevenci a predikci, tak
aby došlo k co nejefektivněšímu využití strojního zařízení.
Vyvětlíme pojmy OEE, hlavní ztráty ve využití strojů, měření poruch a preventivní
a prediktivní údržba.
Projdeme příklady zavádění TPM z výrobních závodů.

8. Lean management.....................................................................................................................5.3.2019
•
•
•
•

Balíček dovedností pro výkonný management.
Manažery seznámíme s principy Lean managementu, bottleneck managementu,
Problem solving a VSM .
Ukážeme příklady motivace a správného leadershipu
Vysvětlíme způsob nastavení výsledků firmy (KPI), strategie Balanced score card
a zavedení úspor

Dále nabízíme balíčky školení : VSM (7.3.2019), Tvorba strategie (12.3.2019), Kanban (14.3.2019), Efektivní
komunikace ( 19.3.2019), Tvorba a balancování pracovišť , IT – podpora procesů a efektivní komunikace
(26.3.2019), Štíhlá personalistika (2.4.2019), Štíhlá logistika (4.4.2019), Štíhlá technologie (9.4.2019), Štíhlé
projekty (11.4.2019), Štíhlá administrativa (16.4.2019)

