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Trénink, učení, zdroje, tipy a nástroje k vybudování LeanManufacturing , 17 let zkušeností…  

 

 

 

PŘEHLED VEŘEJNÝCH SEMINÁŘŮ 2017 

v.s. Název semináře 
Doporučujeme pro 

Termíny Cena bez 
DPH 

Co se naučíte? 

80017 
Efektivní mistr I. 
Dílovedoucím, mistrům, vedoucím 

pracovních týmů, předákům  

24. - 28. 4. 
6. - 10. 11. 

11 990,00 

Školení pro mistry - Pracovní právo, role mistra       
(motivace, komunikace, vedení lidí), řízení práce 
(ekonomika, plánování, stanovení úkolů, 
delegování), řízení lidí (stížnosti, cyklus řízení, 
kázeň, řízení porad), kvalita a nepřetržité 
zlepšování (jakost, 5S, KAIZEN, TPM, JIT. 

80117 

Efektivní mistr II. 
Dílovedoucím, mistrům, vedoucím 
pracovních týmů, předákům 

 

10. - 12. 5. 
22. - 24. 11. 

7 849,00 

Seminář pro mistry je zaměřen na rozvoj 
kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti kvality 
a jakosti, řízení práce a vedení lidí formou 
situačních studií, případových a modelových 
situací. 

82417 

Co by měl znát manažer z oblasti 
vedení lidí 
Manažerům, vedoucím pracovních 

týmů, majitelům firem… 

10. 5. 
18. 10. 

3 290,00 

Rozšíření znalosti o možnostech řízení času, 
přehled o aktivitách a návycích, ve kterých dochází 
k časovým ztrátám, zvládání stresu, syndrom 
vyhoření, motivace jednotlivců a týmů, delegování. 

80817 

Efektivní porady a projektové 
řízení 
Projektoví manažeři, kaizen a 
lean manažeři, procesní inženýři 

24. 3.  
13. 10.  

3 290,00 
Nástroje a metody pro řízení projektu, výstupy 
dílčích etap řízení projektu, plánované vedení k 
cílům atd. 

80217 

Štíhlá logistika - Budování 
plynulých toků materiálu 
Vedoucím podnikových útvarů, 

průmyslovým inženýrům, 

projektantům pracovišť, 

pracovníkům logistiky, plánování a 

nákupu 

26. 5.  
12. 10.  

3 290,00 

Seminář Štíhlá logistika - Vysvětlení a pochopení 
principu a cílů štíhlé logistiky. Seznámit se s 
oblastmi plýtvání v logistice. Představit metody pro 
analýzu logistických procesů. 

81217 

FMEA - analýza možných chyb a 
důsledků 
Pracovníkům jakosti, členům 
FMEA týmů, technikům, 
konstruktérům 

3. 5.  
25. 10.  

3 290,00 

Seminář FMEA - Jak předcházet výpadkům strojů, 
chybám procesů, vadám a odhalování rizik, přínosy 
použití FMEA, výpočet míry rizika (RPN), postup 
provádění a dokumentace analýzy FMEA (procesní, 
konstrukční – „strojní“) 

81717 

Global 8D Report 
Pracovníkům reklamačních, 

vývojových oddělení a oddělení 

kvality 

17. 5.  
23. 10.  

3 290,00 

Seminář Global 8D - Seznámení s účelem a 
postupem aplikace metodiky Global 8D. Přehled 
používaných nástrojů, příprava na řešení metodou 
G8D. 
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80317 

Pět pilířů produktivity: Jak na 
to? 
Manažerům, mistrům, technologům, 
procesním inženýrům, technologům 

6. -  7. 4.  
19. - 20. 10. 

6 290,00 

Seminář - Štíhlá a synchronizovaná výroba je o 
odhalení způsobů nutných pro pružnou reakci, 
využití výrobních kapacit a rychlou reakci s 
ohledem na výrobní omezení a kolísání poptávky. 

80417 

5S a produktivní pracoviště: Jak 
řídit podle standardů? 
Manažerům, mistrům, 

technologům, procesním 

inženýrům 

20. 4. 
6. 10. 

3 290,00 

Seminář 5S – základ vizuálního řízení, 
implementace. Chcete podpořit zapojení a 
přesvědčení pracovníků v rámci jejich zapojení do 
5S? 

81317 

Projektové řízení vývoje výrobku 
a procesu výroby 
Vedoucím projektů, konstruktéři, 
pracovníci nákupu, pracovníci kvality, 
technologové 

4. 4. 
3. 10. 

3 290,00 

Seminář Projektové řízení vývoje výrobku a 
procesu výroby - Co je třeba splnit a zpracovat v 
jednotlivých etapách vývoje výrobku a procesu od 
fáze zadávání až po start sériové výroby. 

81417 
Strojírenské minimum 
Pracovníkům ve strojírenství, 

obchodníkům, operátorům 

10. - 11. 4. 
9. - 10. 10. 

6 090,00 

Seminář Strojírenské minimum - základní 
informace pro pracovníky, kteří nemají strojírenské 
vzdělání. Materiály, čtení technické a 
technologické dokumentace, efektivní využití. 
Metrologie a měření. 

80717 

Kaizen a standardizace 
Výrobní manažeři, konstruktéři, 
technologové, procesní inženýři, 
mistři, pracovníci plánování 

5. 5. 
26. 10. 

3 290,00 

Seminář Mapování toků (VSM): Od kaizenu na 
pracovišti ke kaizenu pracovních toků - primárním 
cílem je naučit účastníky vidět materiálové a 
informační toky tak, aby se vytvářela přidaná 
hodnota a eliminovalo se plýtvání. 

81517 

SPC a způsobilost procesů 
Pracovníkům útvarů kontroly, 

řízení jakosti, technologie a 

technického úseku 

24. 5. 
17. 10. 

3 290,00 

Seminář SPC - Jakost ve výrobě * Regulační 
diagram vs mezioperační kontrola * Působení 
náhodné a vyměřitelné proměnlivosti procesů * 
Statistické vyhodnocení kvality 

81617 
Technické čtení v praxi 
Pracovníkům ve strojírenství, 
operátorům 

19. 4. 
16. 10. 

3 290,00 
Seminář Technické čtení v praxi - Čtení technické a 
technologické dokumentace. 

82517 

Time management a stress 
management 
Manažerům, vedoucím, 

obchodním ředitelům, vytíženým 

pracovníkům, majitelům firem 

29. 3.  
11. 10.  

3 290,00 

Seminář Stress, time management a 
sebemotivace, jak si stanovit cíle, určit priority a 
jak hospodařit s časem, jak efektivně zvládat své 
pracovní úkoly, zvládání stresu, syndrom vyhoření. 

81017 

Kvalita ve výrobě 
Vedoucím středisek, mistrům, 
vedoucím týmů, operátorům, 
kontrolorům kvality 

5. 4. 
14. 11. 

3 290,00 
Seminář Kvalita ve výrobě - Znaky kvality. Jak vidí 
kvalitu zákazník, Management jakosti. Řízení 
kvality atd. 

80517 

Jak na kaizen a six sigma? Jak 
zlepšovat? Čeho se vyvarovat? 
Manažerům, mistrům, 

technologům, procesním 

inženýrům  

25. 5. 
16. 11. 

3 290,00 

Seminář KAIZEN a six sigma v akci - Význam 
KAIZENU pro zvyšování produktivity, 4 kroky 
zlepšování, uplatnění, vytváření a zavádění 
standardů, vizualizace, týmové práce. 

81117 

TPM - řízení údržby komplexně a 
produktivně 
Výrobním manažerům firmy, 
procesním inženýrům, vedoucím a 
pracovníkům údržeb, mistrům a tým 
lídrům, obsluze strojních zařízení a 
seřizovačům 

12. - 13. 4. 
2. - 3. 11. 

6 690,00 

Seminář TPM - řízení údržby komplexně a 
produktivně - Metodikou TPM lze změnit klasický 
model údržby na úroveň, kdy je možné problémy v 
maximální možné míře plánovat a předvídat. 
Jednou z částí programu metodiky je ta, která se 
věnuje autonomní údržbě strojních zařízení a 
přípravků. 

80617 
Řízení změny a Lean Six Sigma 
Vrcholový, vyšší a střední 

management, vedoucí pracovníci  

30. - 31. 3. 
21. - 22. 9. 

6 290,00 
Seminář Od Lean managementu k Six Sigma Vás 
seznámí s pilíři, které umožní další rozvoj firmy a 
zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti. 

81817 

Ergonomie – cesta k lepším 
výkonům a pracovní pohodě 
zaměstnance 
Technologům, konstruktérům, 
designérům procesů, vedoucím 
výroby, mistrům, procesním 
inženýrům, personalistům… 

22. 5. 
2. 10.  

3 890,00 

Základní informace z oblasti ergonomie pohybů, 
metody, hodnocení, eliminace negativních dopadů 
u těch prvků práce, které lze z analýzy definovat 
jako riziková. Pravidla návrhu ergonomického 
pracoviště, ergonomie v praxi. 
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82317 

Úvod do Lockout / tagout – 
LOTO 
Pracovníkům ve výrobě, údržbě, 

BOZP 

na dotaz 3 490,00 

Seminář Úvod do Lockout / tagout - LOTO - 
Seznámení s principem procedury Lockout / 
Tagout, 5 základních kroků pro dobré zavedení 
procedury Lockout /tagout. 

81917 

Odstraňování plýtvání strojovým 
časem: Jak na to? 
Manažerům, mistrům, technologům, 
procesním inženýrům, pracovníkům 
údržby 

23. 5. 
4. 10. 

3 290,00 

Seminář Odstraňování plýtvání strojovým časem - 
Zkracování doby přípravy výroby a přestavby ve 
vazbě na řízení toků a 5S, prevence proti chybám, 
příprava a vedení zlepšovacích projektů. 

80917 

Mimofinanční motivace 
zaměstnanců 
Personalistům a manažerům, 

vedoucím 

na dotaz 3 290,00 
Seminář Mimofinanční motivace zaměstnanců - 
Jak motivovat zaměstnance s minimálními náklady 
a vytvářet prostředí pro růst. 

82617 

LeanManufacturing 
Managementu, procesním inženýrům 
a technologům, manažerům, 
pracovníkům z útvaru plánování a 
řízení výroby 

na dotaz 3 890,00 

Seminář LeanManufacturing - Komplexní pohled 
na to, jak lze použitím známých a ověřených 
pravidel postupně provést často i zásadní změny, 
drobná zlepšení, nebo i zásadně reorganizovat 
složité procesy, ale i každodenní jednoduché 
činnosti. 

82117 

Normování a časové studie: Jak 
normovat? 
Pracovníkům technické přípravy 

výroby, mistrům, technologům, 

vedoucím týmů 

21. 4. 
5. 10. 

3 290,00 

Seminář Normování a časové studie - Normy 
spotřeby času pro dílčí operace a kapacitní 
plánování, časové ohodnocení náročnosti procesů, 
metody a postupy při normování. 

82217 

Metrologie v praxi 
Metrologům, kontrolorům, 
pracovníkům řízení kvality, 
pracovníkům laboratoří 

29. 5. 
30. 10. 

3 290,00 
Seminář Metrologie - Základní přehled metrologie, 
legislativa, praktické příklady z praxe 

82917 

Zajišťování kvality 
nakupovaných dílů a rozvoj 
dodavatelů 
Pro pracovníky nákupu a kvality 

15. - 16. 5. 
20. - 21. 11. 

6 290,00 
Praktický seminář pro pracovníky nákupu a 
pracovníky kvality, téma - zajišťování kvality 
nakupovaných dílů a rozvoj dodavatelů. 

82717 

Jak diplomaticky zvládat obtížné 
situace v jednáních se zákazníky 
a s kolegy 
Všem, kdo se chtějí zlepšit 
v umění taktně, diplomaticky a 
důvěryhodně jednat 

na dotaz 3 290,00 

Seminář Jak diplomaticky zvládat obtížné situace v 
jednáních se zákazníky a s kolegy - Osvojení a 
praktické procvičení zásad asertivní komunikace, 
řešení pracovních problémů a prevenci konfliktů. 

82817 

Jak překonávat nesouhlas a 
získávat souhlas na pracovištích 
Všem, kdo se chtějí zdokonalit 

v dovednostech efektivně a 

taktně komunikovat 

 

na dotaz 3 290,00 
Získáte praktické dovednosti a teoretické znalosti o 
technikách vedení vyjednávání ve standardních i 
krizových situacích. 

 

Zajistíme Vám dle Vašich představ i firemní vzdělávání. Napište nám o cenovou nabídku.  

Kontaktujte nás na info@apos-ji.cz. 

Speciální úspory na veřejné semináře: 

10% sleva pro 4 a více účastníků (účastníci musí být zaregistrováni na stejný seminář ve stejnou dobu, nejpozději 15 dní 

před konáním semináře). 

300 Kč sleva na dvoudenní a vícedenní seminář při včasné registraci, platí do 10. 3. 2017 

Místo konání veřejných seminářů: Restaurace u Rebela, Brněnská 65, 586 01 Jihlava nebo bude upřesněno.  

Více informací a obchodní podmínky naleznete na www.apos-ji.cz. 

mailto:info@apos-ji.cz.
http://www.apos-ji.cz/


APOS Jihlava www.apos-ji.cz 2017 

 

 

Lean Market 

 

Rozšířili jsme naši nabídku o prodej Lean potřeb. V naší nabídce je již 4 rokem sortiment Lean produktů od firem 

BRADY a Master Lock Safety Series atd. 

 

Z našeho Lean Marketu Vám doporučujeme: 

Pěnová forma na nářadí          

 Organizace je klíčem k rychle a efektivní práci. Pěnová forma na nářadí pro vaše zásuvky, skříňky na nářadí jsou 

vynikajícím pomocníkem na udržení vašich nástrojů na místě a jsou snadno k nalezení. Signalizují chybějící nástroje. 

Bezpečnostní prvky, LOCKOUT TAGOUT, uzamykací bezpečnostní produkty    

 Zabraňte nehodám při opravě nebo kontrole vašeho zařízení na dílnách. Většinou jsou nehody zaviněny 

nedostatečným zajištěním vypnutého zdroje. 

 BRADY a Master Lock poskytují profesionální řešení v podobě Lockout/Tagout – „uzamčení a označení“ jako prevenci 

před těmito nehodami. Nabízíme kompletní sortiment a proškolení. 

Podlahové pásky            

 Doporučujeme použít jako součást implementace 5S, nabízíme mnoho vysoce kvalitních pásek na podlahové 

krytiny spolu s těmito páskami doporučujeme použít tiskárny etiket, které jsou užitečné na označování potrubí, 

nástrojů apod. 

Ergonomie na pracovišti, rohože, židle       

 Ergonomie nejen na pracovišti překvapuje skutečností, že pohodlí a zdraví znamenají totéž. Pokud se necítíte 

pohodlně u Vašeho pracovního stolu, je to proto, že pravděpodobně sedíte a pracujete špatně. 

 

Úklidové profesionální nářadí           

             Barevně kódované úklidové náčiní ideální pro implementaci HACCP, úklidové potřeby vhodné pro 5S, smetáky, 

kartáče, lopatky, stěrky, škrabky, speciální úklidové potřeby pro potravinářský průmysl, lopatky, ergonomické násady, 

držáky na úklidové potřeby, kbelíky, hadry, utěrky apod. 

 

Hygiena na pracovišti, dávkovače pro průmysl, čističe      

 Zvýšení hygienických standardů, komplexní řešení, vysoká kvalita, nízké náklady. 

 

Odborná literatura            

             Nabízíme řadu odborných knih, týkajících se průmyslu, komunikace ve snaze pomoci vzdělávat zájemce a 

dozvědět se více o 5S, Kaizenu, Projektovém řízení, Efektivní výrobě, Schopnosti změny. 

 

Realizujte Lean Manufacturing rychleji, efektivněji a při nízkých nákladech, najděte nejlepší zdroje, vyzkoušené 

materiály a potřeby, které urychlí zavedení štíhlé výroby.  

Více na www.apos-ji.cz. 

 

 

Chyba v tisku vyhrazena 

http://www.apos-ji.cz/

