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Grupa Velux

Zakres wizyty:

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące
do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem
i eksporterem okien dachowych w Polsce. Zatrudniają w
sumie ponad 3500 osób, w tym większość w czterech
zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki),
Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa.

1. Przejście przez całą fabrykę. Przykłady wdrożonych narzędzi Lean
na produkcji:
- 5S,
- TPM,
- Problem Solving,
- SMED,
- VSM,
- Jakość wbudowana w proces (BIQ), trouble shooting,
- VF + Policy Deployment,
- System Sugestii.

Oferta firmy VELUX obejmuje szeroki asortyment okien
do poddaszy, okien do płaskiego dachu, jak również
różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje,
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty
te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny
do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku.

2. Studium przypadku:
- opis poszczególnych narzędzi oraz wyzwania związane
z ich utrzymaniem na produkcji.

Wizyta na hali produkcyjnej okien
drewniano - poliuretanowych, Namysłów.

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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Informacje organizacyjne

Prowadzący
Paweł Krawiecki
Kierownik ds. jakości oraz koordynator Lean w VELUX,
oddział w Namysłowie.
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Certyfikowany Green oraz Black Belt.
W 2004 rozpoczął pracę w VELUX, oddział w Namysłowie
jako operator maszyn, następnie po pół roku przeszedł
do działu kontroli jakości, pracując na stanowiskach
inspektora jakości, młodszego specjalisty, starszego
specjalisty, koordynatora ds. jakości. Od 2012 roku
na stanowisku kierownika ds. jakości oraz dodatkowo
od 2014 koordynator ds. Lean w fabryce w Namysłowie.
Przez ostanie 14 lat związany jest z obszarem jakości,
gdzie zarządza i buduje systemy zapewnienia jakości oparte
na elementach Lean Six Sigma.
Prywatnie entuzjasta sportów sylwetkowych
oraz kolekcjoner kapsli od piwa.
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Koszt wizyty:
500 zł + VAT

Strona konferencji

Zapisz się online!

konferencja.abk.pl

https://abk.pl/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 VELUX

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

