
WORKSHOP SE 
ŠKOLENÍM DLE VÝBĚRU

O školiteli:
Simona Bidlová
Kaizen manager, interní auditor IATF 16949
14 let zkušeností v automotive 
4 roky poradenství ve výrobních firmách, službách  
a neziskových organizacích

KLIKNI PRO PŘIHLÁŠENÍ Kontakt:
Lucie Horutová
Asistentka
INOVACE DO FIREM s.r.o.
Piletická 486/19, Věkoše
503 41 Hradec Králové
+420 704 972 324
asistent@inovacedofirem.cz
www.inovacedofirem.cz

Nabízíme 7 variant workshopů na 1 - 5 dní pro zlepšení produktivity a efektivity v provozu a 
kancelářích v letních termínech na které se můžete přihlásit níže

10.7. - 14.7.2023  17.7. - 21.7.2023  24.7. - 28.7.2023  31.7. - 4.8.2023   
14.8. - 18.8.2023  28.8. - 1.9.2023

Jednodenní workshop - Odstranění ztrát ve výrobě
 ■ ukážeme koncept systematického odstraňování nedostatků v provozu a kancelářích
 ■ probereme nejčastější nedostatky a poradíme, jak se s nimi vypořádat
 ■ předvedeme přímo v provozu ukázku MUDA/ GEMBA walku, vyhodnotíme aktuální 

slabiny a předvedeme, jak lze vyhodnocovat dlouhodobý trend plýtvání

Dvoudenní workshop - Produktivní kancelář
 ■ uspořádáme kanceláře a přenastavíme činnosti pro zvýšení produktivity práce
 ■ navrhneme měřitelné výsledky KPI, komunikaci a vizualizaci

Třídenní workshop se školením - Rychlé výměny nástrojů / SMED
 ■ provedeme vás postupem snižování doby přestaveb strojů
 ■ společně rozebereme postup výměny
 ■ navrhneme možná zlepšení a sestavíme akční plán realizace
 ■ obvykle dokážeme zkrátit čas výměny až o 50%

Čtyřdenní workshop se školením - Produktivní údržba / TPM
 ■ pomůžeme odstranit výpadky strojů pro zvýšení produktivity a hospodárnosti
 ■  navrhneme systematickou péči o stroje, plánování prevence a predikce
 ■  doporučíme akce pro maximální efektivnost využití strojního zařízení

Čtyřdenní workshop se školením - Mapování procesů / VSM
 ■ zvýšíme přidanou hodnotu výrobků a služeb a také jejich flexibilitu
 ■  analýzou současného stavu a návrhem možných optimalizací zkrátíme dobu 

zpracování
 ■  mapováním procesů generujeme úspory až 30 % výrobních nákladů daného produktu 

či služby

Pětidenní workshop se školením - Štíhlá výroba / modelové pracoviště

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ZyEI8JdaZicf6jsv0mBGK_srF9dPQagF2agxKdN357W8Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ZyEI8JdaZicf6jsv0mBGK_srF9dPQagF2agxKdN357W8Sg/viewform

