Kolotoč mistrů
Pardubický + Královéhradecký + Středočeský kraj
Exkurze a semináře pro mistry výroby přímo ve výrobních závodech
říjen 2018 – březen 2019, pořadatel NTI – consulting, s.r.o.
9.10/18

Debata na téma lidských zdrojů pohledem mistrů

TPCA, Kolín

24.10/18

Tréninkové centrum, lean aktivity vč. vizualizace

Alco Controls, Kolín

15.11/18

e-Produkce a Automatizovaný sklad malých dílů

Škoda Auto, Kvasiny

3.12/18

Vizuální management

Kiekert-CS, Přelouč

10.1/19

Kontrolní metody řízení kvality

Saar Gummi Czech, Stolín

včetně on-line sběru dat
5.3/19

Měření efektivity a kvality v zakázkové výrobě

bude upřesněn

téma v jednání

ABB, Trutnov
Iveco ČR, Vysoké Mýto

Forma projektu: 6 setkání (cca 1x za měsíc), každé setkání složeno z tematického semináře a
exkurze
v partnerské
společnosti
Forma projektu:
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každé setkání složeno z tematického semináře a exkurze
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Pro koho: mistři výroby, team leadři, vedoucí směn, vedoucí údržby, montáže, logistiky, lean
specialisté
další pozice
výrobních
závodů
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výroby,a team
leadři, vedoucí
směn,
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Kapacita: na jedno setkání max. 3 - 4 osoby z jedné společnosti, více možno jen v případě
kapacity,
22-30
účastníků více
dle možností
závodů
Kapacita: navolné
jedno
setkání celková
max. 3 -kapacita
4 osoby cca
z jedné
společnosti,
možno jen
v případě volné kapacity,
celková kapacita cca 22-30 účastníků dle možností závodů
Účast v projektu: možnost absolvovat jen vybraná setkání či celý cyklus
Účast v projektu: možnost absolvovat jen vybraná setkání či celý cyklus
Registrace: Monika Palánová, monika.palanova@nti.cz, tel.: 734 731 256
informací:
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tel.: 734 731 256tel.: 777 329 339
Více informací: Jana Matějíčková, jana.matejickova@nti.cz, tel.: 777 329 339
Harmonogram: harmonogram upřesněn 2 týdny před každým setkáním, rámcově 9.00-13.00
Harmonogram: harmonogram upřesněn 2 týdny před každým setkáním, rámcově 9.00-13.00
Registrační poplatek (zahrnuje tematický seminář, exkurzi, občerstvení, materiály):
vstup tematický seminář,
3.900,Kč + DPH/1
účast materiály):
Registrační jednorázový
poplatek (zahrnuje
exkurzi,
občerstvení,
2-9
účastí
v
rámci
cyklu
3.300,Kč
+
DPH/1
účast
při objednání naráz
jednorázový vstup
3.900,- Kč + DPH/1 účast
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a
více
účastí
v
rámci
cyklu
2.900,Kč
+
DPH/1
účast
přinaráz
objednání naráz
2-9 účastí v rámci cyklu
3.300,- Kč + DPH/1 účast při objednání
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2.200,Kč
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účast,
3
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2.200,- Kč + DPH//1 účast, 3 účasti zdarma
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Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech
Ovčáry, Kolín, 9. říjen 2018, max. 34 osob
Setkání v automobilce TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech), která je
společným podnikem japonské firmy Toyota Motor Corporation (TMC) a
francouzské PSA Groupe. V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se
spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 2500 zaměstnanců. Závod vyrábí podle
principů výrobního systému Toyota (TPS – Toyota Production System), který je
odborníky uznáván jako jeden z nejefektivnějších výrobních systémů na světě.
Prohlídka závodu a debata z oblasti lidských zdrojů/HR pohledem mistrů

Alco Controls, Kolín
24. říjen 2018
Společnost ALCO CONTROLS v rámci korporace Emerson působí po celém světě v
oblasti klimatizačních systémů, chladírenství a tepelných zdrojů. Mezi zákazníky,
kteří odebírají kolínské výrobky, jsou například AHT (Lidl), Tesco (v USA Wallmart),
výrobce kotlů Viesmann, v České republice Alfaco.
Tematický seminář: Tréninkové centrum a vizuální management



Tréninkové centrum vč. metod standardizace práce
Lean aktivity včetně celkové vizualizace
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Kiekert-CS, Přelouč
3. prosince 2018
Setkání u globálního specialisty na zamykací systémy v automobilovém průmyslu.
Závod Kiekert-CS, s.r.o. sídlící v Přelouči byl založen v roce 1993 a je největším
závodem na výrobu automobilových zamykacích systémů na světě. Každý den
odjíždí k zákazníkům více než 160 000 zámků. V Kiekertu v České republice
pracuje 2700 zaměstnanců.
Tematický seminář: Vizuální management
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Saar Gummi Czech, Stolín
10. ledna 2019
Setkání u jednoho z největších zaměstnavatelů na Náchodsku, výrobce těsnění a
těsnících systémů pro automobily, dalších výrobků z technické pryže,
gumárenských směsí včetně vlastní vysoce moderní mísírny směsí.
Tematický seminář:
Kontrolní metody řízení kvality včetně on-line sběru dat

ABB, Trutnov
5. března 2019
Trutnov je jednou z osmi lokalit, v nichž ABB Česká republika působí. Soustřeďuje
se zde na výrobu, prodej a servis výrobků a systémů pro chránění, monitorování a
řízení sítí, rozvoden a elektrických strojů. Součástí nabídky je také modernizace
rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí. Probíhá tu intenzivní vývoj aplikací
zaměřených na efektivní využívání elektrické energie a na zajištění kybernetické
bezpečnosti. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací společnost ABB dnes
tvoří budoucnost průmyslové digitalizace.
Tematický seminář: Měření efektivity a kvality v zakázkové výrobě
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Iveco ČR, Vysoké Mýto
Termín bude upřesněn
Setkání u výrobce meziměstských a turistických autobusů, které jezdí ve více než
30 zemích světa. Navrhujeme, vyrábíme a prodáváme široký sortiment vozidel
hromadné dopravy. V roce 2017 jsme vyrobili 4 104 autobusů, nejvíce v historii.
Patříme mezi nevýznamnější firmy ČR a jsme důležitým zaměstnavatelem v
Pardubickém kraji. Na výrobě se podílí přibližně 3 700 zaměstnanců. Jsme součástí
skupiny CNH Industial N.V.
Tematický seminář: bude upřesněn
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