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Volvo Polska

Zakres wizyty:

Volvo Buses to jedna z najważniejszych na świecie marek
autobusów miejskich, międzymiastowych
i turystycznych, obecna w ponad 140 krajach.
Naszą pasją jest tworzenie miast przyszłości, wolnych
od tłoku, emisji i hałasu. Naszą misją jest świadczenie
pomocy operatorom i społecznościom, aby umożliwić
im oferowanie mieszkańcom bezpiecznego, czystego
i efektywnego transportu z i do pracy, w mieście
lub na kontynencie. Chcemy w ten sposób zdobyć pozycję
najlepszego dostawcy zrównoważonych rozwiązań
transportowych.

1. Poznasz w jaki sposób:
- rozwijamy kulturę bezpieczeństwa,
- zapewniamy wysoką jakość naszych produktów,
- pracujemy ze stałym doskonaleniem zarówno pracowników jak i procesów,
- zarządzamy rozwiązywaniem problemów oraz zapobieganiem odchyleniom
od standardów,
- mamy zorganizowane spotkania operacyjne:
- działowe

Wizyta na hali produkcyjnej kompletnych
autobusów Volvo:
- Autobusy miejskie
- Autobusy międzymiastowe

- wielofunkcyjne
- realizujemy strategię operacyjną dla zakładu,
- i wiele innych bardzo ciekawych zagadnień związanych z zarzadzaniem
zakładem produkującym autobusy.

- Autobusy turystyczne

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
Bartłomiej Starościak
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Volvo Polska
Volvo Production System & Operational Development
Director Complete Bus Europe, Volvo Buses
Związany z Volvo od 1999 roku z bogatym doświadczeniem
specjalistycznym oraz inżynierskim związanym
z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Od 2006 zdobywał
doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju zespołów
w różnorodnych procesach w przedsiębiorstwie:
- Logistyka
- Produkcja
- Jakość
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Od 2015 praca w strukturach globalnych Volvo Construction
Equipment zajmujący się rozwojem procesów zapewnienia
jakości.
Obecnie główne zadania:
- Zarządzanie procesem rozwoju operacyjnego w celu
budowania kultury ciągłego doskonalenia
- Wsparcie w realizacji strategii przemysłowej Volvo Bus
Corporation i światowej klasy praktyki produkcyjnej
- Przewodzenie transformacji Systemu Produkcyjnego Volvo

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 Volvo
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