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GKN Driveline

Przebieg wizyty

GKN Driveline to producent półosi oraz wałów
napędowych do samochodow osobowych
większości marek.

1. Przejscie przez proces produkcyjny w zakładzie 1:

W Polsce od 1996, a obecnie produkuje ponad
7 milionów gotowych produktów rocznie.

• Kuźnia,
• Obróbka mechaniczna.
2. Przejście przez proces produkcyjny w zakładzie 2:

Zatrudnia ok. 1 000 pracowników.

• Montaż półosi.

Wydziały/produkcja montaż, obróbka mechaniczna,
kuźnia odkuwek precyzyjnych.

3. Studium przypadku:

2 lokalizacje w Oleśnicy.

• Kluczowe usprawnienia Lean,
• Narzędzia Lean używane w praktyce
– opis i zauważone wady i zalety.

Co można zobaczyć?
Wdrożone w obszarach produkcji narzędzia Lean:
•
•
•
•
•
•
•
•

5S
Kaizen
Wizualne Zarządzanie
SMED
VSM
TPM
Poka-Yoke
Rozwiązywanie Problemow przez A3

Korzyści
Poznasz wady i zalety wdrożonych rozwiązań.
Porozmawiasz z prowadzącym, który podzieli się
doświadczeniami firmy z wdrażania narzędzi.
Zobaczysz, co dobrze działa, a nad czym jeszcze
można popracować - w prawdziwej fabryce,
na żywych procesach!
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Dyrektor ds. poprawy jakości GKN Driveline AWD
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki
Wrocławskiej (2005 r.) oraz Studium Podyplomowego
Zarządzania Jakością Wrocławskiego Centrum Transferu
Technologii (2009 r.) Ukończył szkolenie Six Sigma Black Belt
(2014 r.).
W roku 2004 rozpoczął praktykę w GKN Driveline Polska
w Oleśnicy, po ukończeniu praktyki pracował na stanowiskach:
Inżynier Produktu, Technolog, Lider zespołu technologów,
Dyrektor Jakości i Zarządzaniem Ryzykiem i Pełnomocnik
Systemu Zarządzania. Od 2017 zajmuje się ciaglym doskonaleniem jakości w zakładach w Europie, USA, Japonii, Chinach
i Tajlandii. W firmie wprowadza metodę A3 w rozwiązywaniu
problemów oraz doskonaleniu procesów. W ciągu ubiegłego
roku przeprowadził 20 warsztatów A3 w praktyce (160 godzin
szkoleniowych), w których udział wzięło w sumie ponad 300
osób. Uczestniczył w kilkudziesięciu analizach A3 jako autor/
lider, członek zespołu, mentor.
Prywatnie jednym z jego hobby jest wprowadzanie usprawnień
z wykorzystaniem narzędzi Lean w procesie pieczenia ciast ze
szczególnym uwzględnieniem serników.
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ul. Południowa 18
Oleśnica (dojazd we własnym zakresie)

Cena
500 zł + VAT

Zapisz się online!
www.abk.pl/zapisy-wroclaw
Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 14 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (BZ WBK), z dopiskiem:
Wizyta benchmarkingowa.
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