Valeo v Rakovníku vyrábí klimatizační jednotky a přední masky s aktivní mřížkou chladiče a je součástí
koncernu Valeo, který úzce spolupracuje se světovými automobilkami a motoristy, aby vozidla byla
čistější, bezpečnější a efektivnější. Obrovskou praktickou inspirací pro mnoho českých firem může být
to, jak velmi robustní a neustále zdokonalovaný Valeo Production System (VPS), pomáhá zvládnout
zcela nové projekty ve výrobě, umožňuje rychlé a efektivní změny výroby, jak vede k vyššímu stupni
automatizace a celkovém „zklidnění“ výroby. Cílem této etapy je, mimo jiné, ukázat třeba na příkladu
lisovny cestu, jak je možné dramaticky snížit počet pracovníků a nahradit je týmem seřizovačů a promyšleným řídícím systémem.
Přijďte se podívat, jak standardy Valeo Production System mohou pomáhat dosažení vysoké produktivity a rušení namáhavé manuální práce.

HARMONOGRAM

1. den – 23. května 2019

2. den – 24. května 2019

11 :30
12:00
13 :30
14:30
17 :30
18:30

8:00 Rekapitulace poznatků z exkurze,
diskuse se zástupci firmy
9:00 Prezentace projektů
specialisty firmy
12:00 Řešení témat účastníků
a transfer zkušeností
13 :00 Shrnutí a závěr

Registrace účastníků a ubytování
Oběd, představení programu a přesun do Valeo
Úvodní představení firmy a účastníků
Exkurze do výroby firmy a diskuse témat
Přesun zpět na hotel
Večeře, raut a sdílení zkušeností
se zástupci firmy

LÍDŘI 1. ETAPY: AKLIMATIZAČNÍ

Zdeněk Beneš
Manager VPS

Druhý Lídr

Pracoval ve Valeu do roku 2005 jako vedoucí technologie a údržby, potom odešel do soukromého sektoru
s cílem rozšířit si znalosti, jak se dělá štíhlá výroba jinde.
Po dobu 5 let spolupracoval s více než 30 firmami, kde
se spolupodílel na zlepšování pracovišť a pracovního
prostředí. V roce 2010 nastoupil do firmy Brush, kde po
dobu 8 let zúročil své zkušenosti k postupnému předělávání výrobních prostor tak, aby odpovídali standardům
21 století. Po 13 letech přijal nabídku vrátit se zpět do
Valea jako Manager VPS a bere to jako další životní výzvu podpořit svými zkušenostmi aktivity, které nás čekají.

Možná pracuje ve Valeu, možná nepracuje ve Valeu.
Možná má životní zkušenosti, ale může být i bez zkušeností. Pracuje ve vedoucí pozici, ale klidně to může být
super technik.

1. Vstup do tématu

4. Shrnující část

Úvodní informace o společnosti
Valeo Autoklimatizace k.s., Rakovník
Představení Valeo Autoklimatizace – co vyrábíme
a jaký máme systém výroby
Seznámení účastníků s bezpečnostními
požadavky – obuv se špičkou, vesty

2. Inspirativní část
Seznámení s produktovým portfoliem firmy
Pro účastníky je připravena exkurze do výroby
klimatizačních jednotek a aktivních mřížek
Během exkurze budou představovány konkrétní
projekty a výstupy, ke kterým se budou vztahovat
prezentace druhého dne – automatizace lisovny,
principiálně rozdílné typy montážních linek,
příklady uplatnění vizualizace
ve výrobě, Poka - Yoke
Účastníci budou seznámeni s konkrétními
příklady realizace změn a aklimatizace na ně.

3. Znalostní část
Jak se měnilo Valeo v Rakovníku
Poučení z jednotlivých vývojových etap
Jak dostat do velmi produktivní a úspěšné firmy
novou dynamiku
Cesty k vyššímu stupni automatizace
„Zklidnění“ výroby
Celkové snižování počtu pracovníků
Valeo Production System
Jak se rozvíjí
V čem je užitečný a těžko zastupitelný
Jak funguje LEAN v podmínkách
Valeo Production System
Nové projekty vyžadují nové investice
Jaký je průběh přípravy
Realizace a rychlé zprovoznění investic
Co opravdu dobře funguje

Může být sám, ale třeba jich bude více.

Příležitosti ke zlepšení – postřehy účastníků
Transfery zkušeností účastníků a hostitelů
Účastníci mohou získat inspirativní podněty pro
řešení vlastních projektů

Účastníci obdrží prezentace lídrů, metodiky,
formuláře i ukázky případových studií.

Přihlášku k programu PRO VÝROBA Tour 2019
spolu s dalšími podrobnostmi k jednotlivým
etapám naleznete na www.i2m.cz

Účastnický poplatek za jednu
vybranou etapu: 15.800,- Kč
Výrazné slevy v případě přihlášky na více etap
a pro více účastníků z jedné organizace. Obraťte
se na garanta programu Ing. Antonína Krejčího
(krejci@i2m.cz, tel: 602 745 712)

Přihlášky a administrace
Michaela Serynová
Telefon: +420 702 077 607
E-mail: serynova@i2m.cz

i2M, s.r.o.
Náves Svobody 44/29
779 00 Olomouc
www.i2m.cz

