TMTE FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Képző nyilvántartási száma: E-000813/2014
Igényfelmérés
üzembe kihelyezett szalagvezetői tréningprogram megtartásához
A képzési program nyilvántartási száma E-000813/2014/D002
A képzést ajánljuk: olyan szalagvezetők, technikusok, termelésirányítók és üzemi
munkatársak számára, akik legalább egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységgel
összefüggő gyakorlattal rendelkeznek és üzemi feladataikat hatékonyabban szeretnék
ellátni.
A tréning során a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek
szalagrendszerű munkahely kialakításához és munkafolyamatok szervezéséhez.
A
-

a

tréningprogram elsajátításával a résztvevő képes lesz:
csoportvezető feladatok felelősséggel történő ellátására
minőségirányítási rendszer működtetésére
az általa irányított csoportnál optimális teljesítmény elérésére
az irányított csoportnál a termelés ütemezésére, a hatékony szalagbeosztásra
megfelelő kommunikációra, konfliktuskezelésre

Képzési idő:

5 nap 40 óra, (elmélet 75%, gyakorlat 25%)

Időpont:

a képzést igénylő üzemmel egyeztetve

Előadók:

REFA képesítéssel rendelkező szakmai oktató
Tematika

1. nap 8 óra: A csoportvezető feladatai és felelőssége
- A csoportvezetővel szembeni személyi és szakmai elvárások megismerése
- A csoportvezető feladatainak és felelősségi körének megismerése
2. nap 8 óra: Minőségmenedzsment a csoportvezető közreműködésével
- Az optimális termékminőség személyi- és tárgyi feltételeinek megismerése
- A minőségmegvalósítással és –megóvással kapcsolatos szervezési és dokumentálási
feladatok megismerése
3. nap 8 óra: A teljesítményelv
- Az optimális teljesítmény elérésével kapcsolatos feltételek megismerése
- A normaidő teljesítését gátló körülmények felismerése
4. nap 8 óra: Termelésmenedzsment és a csoport irányítása
- Az optimális munkaelosztási elv megismerése
- A külön költségek, átfutási idők számításának megismerése
5. nap 8 óra: Konfliktusmenedzsment és kommunikáció a dolgozóval
- A hatékony kommunikáció gyakorlatának megismerése
- A konfliktuskezeléshez szükséges vezetői tulajdonságok megismerése
A képzés irányára:
TMTE tagvállalatoknak, egyéni tagoknak:
Nem tagoknak:

98.000 Ft/fő adómentes
108.000 Ft/fő adómentes

TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
HUNGARIAN SOCIETY OF TEXTILE TECHNOLOGY AND SCIENCE
H-1015 BUDAPEST, Hattyú u. 16. II/7.
Adószám: 19815950-2-41
Számlaszám: K&H 10200830-32310085-00000000

A képzés díját a csoport létszámától és egyéb feltételektől, igényektől függően a
jelentkező vállalkozással egyeztetjük, és a szolgáltatói szerződésben véglegesítjük. Az
irányár nem tartalmazza az oktatáshoz kapcsolódó szállás és utazási költségeket.
A képzési csoport létszáma 6-12 fő lehet.
A képzés résztvevőivel a TMTE felnőttképzési szerződést köt.
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: folyamatos
Kérjük, a mellékelt igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE Titkárságára e-mailben
(titkarsag@tmte.hu) vagy faxon (36 1 201 8782).
A jelentkező vállalkozás kapcsolattartójával a TMTE képzésszervező
egyezteti a képzés minden részletét, és elküldi a szerződéstervezeteket.

munkatársa

Tisztelt Cégvezetők!
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, kérdéseikkel, kéréseikkel, javaslataikkal forduljanak
hozzánk bizalommal.

Budapest, 2017. június

Ecker Gabriella
ügyvezető főtitkár
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