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... KAIZEN, 6s DMAIC, Factory Physics, TQM, ....

Koncepce
LEAN
důraz na mng a
firemní kulturu

Základní prvky, které
charakterizují LEAN přístup

Spolehlivost, důvěra, týmová práce, respekt

Management se musí často vyskytovat přímo
v provoze a diskutovat s lidmi a týmy.

Neustálé zlepšování a vyhledávání nových řešení je přirozenou a
běžnou součástí práce. Řídící pracovníci jsou nositeli tohoto přístupu
a podporují resp. vyžadují jej u svého týmu. Projekty nesmí zahálet.

Řešitelské týmy mohou využívat nástroje zaměřené na
zjednodušení či zefektivnění procesu (KANBAN, KAIZEN,
5S, VSM, SMED, 5x proč, statistická analýza apod.)

Týmy a jedinci sami aktivně vyhledavají prvky v procesech, které jsou
neefektivní, ztrátové, pomalé, nadbytečné a neváhají v přednesu
tohoto problému, případně způsobu nápravy. Problém řeší tým.

Strategie
+ její komunikace

Mít DOKONALÝ BOJOVÝ PLÁN
adaptovaný přesně do vašich podmínek a přesně pro vaše potřeby (lidi)

Nástroje zlepšování

... SMED, 5S, 5xproč a standard vyšetřování ...

Problém
/vyšetřování

STANDARDIZOVAT ODPOVĚDNOSTI, PRŮBĚH VYŠETŘOVÁNÍ I ZPŮSOB

Lépe nejprve učit kdy a co, než jak nástroj použít

Organizační
optimalizace

Transformace org. struktury pro vyšší efektivitu a dokonalou komunikaci

Budování firemní kultury a safety kultury

Motivační plány
a vzdělávání

Schopnost řešit problém

Kariérní žebříčky, skill matrix

Specializovaná školení a konference
Zvyšování kvalifikace je též motivací

Věnovat pozornost mistrům, jejich povinnostem a jejich času

Nástupnický plán, zástupy

Nástupnický plán a zastupitelnost vedoucích pozic

Zastupitelnost zejména technických pozic a kritických pozic

C.F.T

Ohlídat nástupní rutiny a retenci (nových) lidí

Schopnost mng koordinovat mnoho aktivit

Management všech potřebných rolí (Belbin)

Vynikající psychologický profil

Perfektní komunikace a znalost
Change managementu

Vést operativu a současně projekty

Čas a prostředky věnovat se týmu a jejich problémům

Bojový plán

Propad strategie, kvartální a měsíční kontrola

Týdenní přípravy a priority

Schůzovací kázeň, dokonalá příprava, standardní den

Projektová kultura

Pokročilé nástroje sdílení informací

Hlídání termínů

Schopnost řešit problém, evidence šetření

Standardizace činností týmu

Bottle neck procesu, kalkulace utilizace strojů a lidí, vyrovnanost výroby >>> nápravy personální a investiční

Technické změny, 
kontrola kvality

Strategie údržby

Vyrovnaná výroba bez Mura a Muri

Revize layout závodu pro nejsnazší (jednokusový) tok (interní logistika), vizuální management

Hodnocení rizik výroby a výstupní kontroly

Digitalizace >>> zpracování dat

Externí vlivy, dodavatelé

Spolehlivost dodavatelů, iniciovat jejich hodnocení a rozvoj

Business continuity plan

Definovat kritické podmínky přípravy na transformaci (volba správného načasování, strategie, master plánu, change management)
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