Ponuka tém na špecializované semináre zamerané
na výrobu a kvalitu výrobkov
Semináre sú určené pre pracovníkov výrobných, exportných a importných firiem, ktoré sa
zaoberajú predajom, servisom, alebo sprostredkovaním predaja výrobkov, či už v domácom
alebo zahraničnom styku a to včítane krajín Európskej únie. Seminár je vhodný nielen pre
osoby priamo zodpovedné za tieto činnosti, ale ja pre pracovníkov výroby.
1. Kvalita v širších súvislostiach - 3,5 hod. školenie
Pyramída produktivity
(5S, straty a plytvania)
- Čo je to kvalita
- Kvalita ako nastavenie mysle
- Kvalita očami expertov
- Urob to dobre na prvý krát
(Naostri si pílu)
- Štandardy
(Na čo nám slúžia štandardy)
2. Štíhla výroba - 8 hod školenie
- štandardy
- 5S
- Straty a plytvania
- CILT - štandardy
- Príčiny a analýza strát
- Kľúčové ukazovatele
- T Card systém
3. 5S metodológia - 8 hodinové školenie
- základy 5S hravou formou
- Gemba walk
- On job training
- možnosť aplikácie vo výrobe
- nasledujúcich 5 týždňov implementácia jednotlivých krokov vo výrobe
4. Smed analýza - (rýchla prestavba) - 8 hod školenie
- základy 5S - skrátené
- základy SMED
- možnosť aplikácie vo výrobe podľa dohody
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Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zjednodušiť život a zefektívniť prácu, zvážte účasť
Vašich zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru.
Organizujeme pri tom kurzy skupinové aj individuálne, ale aj pre uzavreté skupinky v rámci
jednotlivých spoločností („IN - HOUSE“)
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