Kolotoč mistrů (Liberecko + Střední Čechy)
Exkurze a semináře pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech
říjen 2017 – květen/červen 2018, pořadatel NTI – consulting, s.r.o.
1. skupina

2. skupina

18.10/17

19.10/17

Využití lean v praxi, udržování 5S, KPI, GRAMMER Automotive CZ, Česká Lípa
vliv na efektivní vedení výrobních týmů

15.11/17

16.11/17

Zapojení mistrů do procesu neustálého

BUSCH VÝROBA CZ, Liberec

zlepšování – KAIZEN
22.3/18

29.3/18

Zavádění Industry 4.0 v praxi

KSM Castings CZ, Hrádek nad Nisou

26.4/18

26.4/18

Integrace cizinců (Poláků, Rusů, Ukrajinců) do výroby

17.5/18

24.5/18

Tréninkové Lean Centrum

20.6/18

bude upř. Metoda SMED u vstřikovacích lisů

Ontex CZ, Turnov

Škoda Auto, Mladá Boleslav
Cikautxo CZ, Jablonec nad Nisou

Forma projektu: 6-7 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. 20-24 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 tematický seminář, exkurzi, občerstvení, materiály):
jednorázový vstup
3.900,- Kč + DPH/1 setkání
2-9 účastí v rámci cyklu
3.300,- Kč + DPH při objednání naráz
10 a více účastí v rámci cyklu
2.900,- Kč + DPH při objednání naráz
partnerské společnosti
2.200,- Kč + DPH
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GRAMMER Automotive CZ, Česká Lípa
1. skupina – 18. 10. 2017, 2. skupina – 19. 10. 2017
Setkání u globálního výrobce sedadel a interiérových komponentů pro osobní
automobily, v závodě v České Lípě, kde probíhá montáž hlavových opěrek,
vypěňování výplní pro hlavové opěrky, vstřikování plastových dílů. Závod
zaměstnává více než 850 zaměstnanců, mezi zákazníky patří Daimler MercedesBenz, Škoda, Volkswagen, Audi, BMW, Bentley, Rolls Royce.
Tematický seminář: Využití lean v praxi (zapojení mistrů a jejich role), udržování
5S, KPI a jejich vliv na efektivní vedení výrobních týmů

BUSCH VÝROBA CZ, Liberec
1. skupina – 15. 11. 2017, 2. skupina – 16. 11. 2017
Setkání u jednoho z největších výrobců vakuových čerpadel, dmychadel a
kompresorů na světě, v závodu v Liberci, kde se vyrábí vakuové pumpy a systémy.
Tematický seminář: Zapojení mistrů do procesu neustálého zlepšování - KAIZEN v rámci jejich denní / týdenní pracovní rutiny.
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KSM Castings CZ, Hrádek nad Nisou
1. skupina – březen 2018, 2. skupina – březen 2018
Setkání ve společnosti KSM Castings CZ, Hrádek nad Nisou, patřící do mezinárodní
skupiny KSM Castings Group. Společnost je zaměřena na tlakové lití odlitků z
lehkých kovů a jejich následného obrábění pro automobilový průmysl a
zaměstnává cca 600 zaměstnanců.
Tematický seminář: Zavádění Industry 4.0 v praxi






„Smart factory“ – chytrá továrna
Modulární uspořádání
Virtuální kopie fyzického světa
Decentralizovaná rozhodnutí
Komunikace přes webové rozhraní ( internet/intranet)

Ontex CZ, Turnov
1. skupina – 26. duben 2018, 2. skupina – 26. duben 2018
Setkání v největší provozovně skupiny Ontex – závodu v Turnově s cca 850
zaměstnanci. Hlavní část výroby zaujímají produkty pro péči o děti a dámskou
hygienu.
Tematický seminář: Integrace cizinců (Poláků, Rusů, Ukrajinců) do procesu výroby
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ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav
1. skupina – 14. 5. 20178 2. skupina – 24. 5. 2018
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)

CIKAUTXO, Jablonec nad Nisou
1. skupina – 20. 6. 2018 2. skupina – bude upřesněna
Společnost CIKAUTXO se specializuje na vývoj a výrobu pryžových a plastových
dílů. Je součástí MONDRAGON Corporation, vedoucí obchodní skupiny v Baskicku a
sedmá ve Španělsku se zastoupením na všech mezinárodních trzích.
Tematický seminář: Metoda SMED u vstřikovacích lisů
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