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Mondelez Polska
Mondelēz International to globalny lider w kategorii
czekolady, ciastek, gum do życia i cukierków.
W Polsce firma działa od ponad 27 lat, oferując znane
i uwielbiane przez konsumentów marki z kategorii przekąsek, takich jak czekolady Milka i Alpen Gold; wafelki Prince
Polo; batony 3BIT; ciastka: Milka, OREO, belVita, Petitki,
Lubisie, Delicje, San, Łakotki; cukierki Halls.
Mondelez Polska to biuro w Warszawie, Centrum R&D,
sprzedaż terenowa i siedem zakładów produkcyjnych.
Cztery z nich zajmują się produkcją wyrobów czekoladowych - są to fabryki w Jankowicach, Bielanach Wrocławskich, Cieszynie oraz Skarbimierzu. Dodatkowo
w Skarbimierzu zlokalizowana jest fabryka gumy do żucia.
Kolejne dwa zakłady znajdują się w Jarosławiu oraz Płońsku - zajmują się one produkcją ciastek i wafli.
Wyroby z naszych fabryk w Polsce trafiają na rynek lokalny oraz na rynki zagraniczne m.in. brytyjski, irlandzki
oraz do Europy Wschodniej i Środkowej.

Przebieg wizyty
Podczas wizyty poznasz w jaki sposób:
- produkujemy pyszną czekoladę dla naszych klientów,
- budujemy kulturę bezpieczeństwa w fabryce czekolady,
- wdrażamy kulturę Ciągłego Doskonalenia opartą na filozofii
IL6S,
- rozwijamy i angażujemy naszych pracowników,
- pracujemy z systemem wdrażania pomysłów pracowniczych
Kaizen,
- wdrażamy standardy 5S w organizacji.
Widzisz to? Wiemy, że tak! Te i wiele innych zagadnień będzie
przygotowane specjalnie dla Ciebie, a wizyta będzie wyjątkowa.

Korzyści
Podczas wizyty będziesz podróżował po świecie czekolady –
co lepszego może Cię spotkać?
Spotkasz wyjątkowych ludzi, których pasją jest produkcja czekolady
i zaangażowanie w doskonaleniu procesów.
Będzie to także świetna okazja do wymiany doświadczeń bezpośrednio na obszarach produkcyjnych.
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Mondelez Polska Production Sp. z o. o.
Fabryka Czekolady w Bielanach Wrocławskich

Prowadzący
Sławomir Szczurek
IL6S LEAD, Education & Training LEAD
Z wykształcenia inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej.
Certyfikowany Trener Biznesu i Six Sigma Green Belt posiadający
ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe związane z procesami
produkcyjnymi w obszarach jakości, produkcji, inżynierii procesowej i usprawniania procesów oraz rozwoju kompetencji.
Praktyk zarządzania projektami Ciągłego Doskonalenia i kompetencjami twardymi oraz miękkimi w środowisku korporacyjnym.
Do 2008 zawodowo związany z Politechniką Wrocławską
i pracujący w branży produkcyjnej AGD. Od 2008 roku w Mondelez Polska Production, obecnie na stanowisku Integreated Lean 6
Sigma Lead odpowiedzialny za budowanie kultury IL6S w fabryce
czekolady zgodnie z globalną strategią organizacji.
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Zapisz się online!
www.abk.pl/zapisy-wroclaw
Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 30 kwietnia
2019 na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (Santander Bank), z dopiskiem: Mondelez wizyta
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