Kolotoč mistrů (Ústecko + Střední Čechy)
Exkurze a semináře pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech
květen – únor 2018, pořadatel NTI – consulting, s.r.o.
1. skupina

2. skupina

25.05/17 01.06/17
08.06/17 31.08/17
11.10/17
08.11/17 30.11/17
29.11/17
25.01/18

Motivace a angažovanost zaměstnanců
Adient CR, Roudnice nad Labem
Tréninkové Lean Centrum
Škoda Auto, Mladá Boleslav
Jishuken – kontinuální systém zlepšování
Aisan Industry, Louny
Trénink a zaškolení nových a půjčených zaměstnanců
TRCZ, Lovosice

06.12/17 Školení bezpečnosti (nejen) pro mistry
Mondi, Štětí
08.02/18 Trainingové centrum pro operátory Yanfeng Automotive Interiors, Bitozeves
Forma projektu: 6 setkání (cca 1x za měsíc), každé setkání složeno z tematického
semináře a exkurze v partnerské výrobní společnosti
Pro koho: mistři výroby, vedoucí směn, vedoucí údržby, montáže, logistiky, lean
specialisté a další pozice výrobních závodů
Kapacita: max. 24-30 osob/setkání; na jedno setkání max. 3 osoby z jedné společnosti,
více možno jen v případě volné kapacity
Účast v projektu: možnost absolvovat jen vybraná setkání či celý cyklus
Registrace: Monika Palánová, monika.palanova@nti.cz, tel.: 734 731 256
Více informací: Jana Matějíčková, jana.matejickova@nti.cz, tel.: 777 329 339
Harmonogram: rámcově 9.00-13.00 (harmonogram upřesněn před každým setkáním)
Registrační poplatek (zahrnuje
jednorázový vstup
2-9 účastí v rámci cyklu
10 a více účastí v rámci cyklu
partnerské společnosti

tematický seminář, exkurzi, občerstvení, materiály):
3.900,- Kč + DPH/1 setkání
3.300,- Kč + DPH při objednání naráz
2.900,- Kč + DPH při objednání naráz
2.200,- Kč + DPH

Adient Czech Republic, Roudnice nad Labem
1. skupina – 25. 5. 2017, 2. skupina – 1. 6. 2017
Setkání u významného dodavatele autopotahů prémiových vozů Mercedes,
společnosti Adient, v odštěpném závodu v Roudnici nad Labem, kde se též nachází
centrum náhradních dílů pro 23 světových automobilových značek. Koncern
Adient je světový lídr ve výrobě automobilových sedadel.
Tematický seminář:
Motivace a angažovanost zaměstnanců – přístup k vyššímu zapojení zaměstnanců.

ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav
1. skupina – 8. 6. 2017, 2. skupina – 31. 8. 2017
Setkání v závodě předního výrobce osobních automobilů, v centru výroby a
technického vývoje značky ŠKODA
Prohlídka tréninkového Lean Centra pro optimalizaci výrobních a administrativních
procesů + rozšířená prohlídka závodu Škoda Auto (4 provozy: montáž, lisovna,
svařovna, motorárna)

Aisan Industry Czech, Louny
1. skupina – 11. 10. 2017
Setkání u výrobce funkčních dílů pro palivové soustavy automobilů a motocyklů,
jako jsou škrtící klapky, benzínová čerpadla, palivové moduly. Společnost patří do
japonské skupiny Aisan a zakládá si na využití japonských principů řízení výroby v
českém prostředí. V Lounech společnost působí od roku 2001.
Tématický seminář: Jishuken – kontinuální systém zlepšování, implementace
metody TWI
Exkurze: Tréninkové centrum s ukázkou zaškolení. Systém procesních kontrol s
cílem eliminovat nežádoucí prostoje a bezpečnostní rizika.

TRCZ, Lovosice
1. skupina – 8. 11. 2017, 2. skupina – 30. 11. 2017
Setkání u výrobce multifunkčních ovladačů, bezpečnostních pásů a dalších
komponent sloužících k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech.
Hlavními odběrateli těchto špičkových komponentů jsou zejména významné
automobilky v Evropě. Společnost TRCZ s.r.o. se řadí k modelovým výrobním
podnikům japonské skupiny Tokai Rika.
Tematický seminář:
Trénink a zaškolení nových a půjčených zaměstnanců – tréninkové centrum,
metoda TWI

Mondi Štětí
1. skupina – 29. 11. 2017 / 2. skupina – 6. 12. 2017
Setkání u předního výrobce papíru a celulózy v České republice. V Ústeckém kraji
se společnost řadí mezi největší a nejstabilnější zaměstnavatele. Je patriotem
regionu, společně s komunitou vytváří kvalitní prostředí pro práci i pro život.
Tematický seminář: Školení bezpečnosti (nejen) pro mistry
V průběhu exkurze si budete moci projít výrobní celky po směru výroby papíru, od
zpracování dřeva, přes přípravnu vláken, až po návštěvu papírenských strojů a
balící linky.

Yanfeng Automotive Interiors, Bitozeves
1. skupina – 25. 1. 2018 / 2. skupina – 8. 2. 2018
Setkání u jednoho z nejvýznamnějších globálních dodavatelů přístrojových panelů
a kokpitů, dveřních panelů a interiérových podlahových a střešních konzolí
s centrálou v Šanghaji (Čína). Závod v Bitozevsi u Žatce zaměstnává téměř 1500
zaměstnanců, dodává významným klientům Daimler, BMW, Škoda, Volvo a vyrábí
dveřní panely, přístrojové panely a přihrádky na rukavice.
Tematický seminář: Trainingové centrum pro operátory – praktický výcvik

