XTL09

LOGISTIKA
& LEADERSHIP II.
ROZSAH: 2 dny / 16 hodin

LOGISTIKA

Program Logistika & leadership II. obsahově navazuje na předchozí program a uzavírá celý vzdělávací cyklus. Je zaměřen
na představení komplexního modelu world class logistics. Využití těchto principů se odráží v jasném a měřitelném zlepšení
výkonnosti celého úseku logistiky a nákupu.
Postupy z první a druhé úrovně leadershipu rozšiřujeme o klíčovou třetí úroveň. Následující kapitoly přináší inspiraci od dvou
nejlepších firem současnosti – Applu a Googlu. Nosnými tématy jsou jednoduchost, integrita, vyrovnanost rozumové a emoční
inteligence. Komplexní program je zakončen přípravou na vystoupení před týmem vč. praktického nácviku. Popsané principy
vychází z filozofie Johna. C. Maxwella, předního světového autora knih o osobním rozvoji a leadershipu. Program doplňují
myšlenky M. R. Coveyho, J. Welche a S. Jobse.

OBSAH WORKSHOPU
1. WORLD CLASS LOGISTICS

3. MYSLETE JINAK. MYSLETE JEDNODUŠE

Úvodní kapitola tohoto programu je zaměřena na

Třetí kapitola otevírá problematiku jednoduchosti. Myslet

moderní prvky modelu World Class Logistisc v jeho obou

jednoduše, tvořit smysluplné a jednoduché procesy je

dimenzích (horizontální a vertikální dimenze integrace).

paradoxně nesmírně složité. Přinášíme příklady, jak tímto

Poukazujeme na často nevyužitý potenciál možného

způsobem myslet a dosahovat lepších výsledků.

nastavení jednotlivých článků logistického řetězce

4. JAK TO VIDÍ GOOGLE

s důrazem na úsporu nákladů a času.

2. LEADERSHIP 3. ÚROVNĚ – PRODUKCE (VÝSLEDKY)
Druhá kapitola navazuje na témata leadershipu
z předchozího programu a popisuje třetí klíčovou úroveň
(výsledky). Zaměřujeme se postupy, jak z této úrovně
profitovat, případně dosáhnout ještě vyšší úrovně
(reprodukce).

Čtvrtá kapitola odkrývá tajemství leadershipu jedné
z nejúspěšnějších firem současnosti. K základním
předpokladům patří integrita každého pracovníka,
nutnost sebepoznání a kontinuální osobní rozvoj. Program
dále představuje základní pravidla sestavení a vedení
výkonných týmů a upozorňuje na nezbytnost kontinuálně
reagovat na dynamické změny ve společnosti. Google
sází na vyrovnanost rozumové a emoční inteligence.

PŘÍNOSY
• rozšíření rozhledu v oblasti
moderního nastavení logistických
procesů
• vyšší schopnost řízení logistických
nákladů
• pochopení role lídra a dopadů
cíleného rozvoje logistického týmu
• nahlédnuté do světa Steva Jobse
a jeho základních prvků
jednoduchosti
• trénink leaderského vystoupení
s cílem efektivnějšího řízení
logistického týmu
• rozvoj osobní efektivity řídících
pracovníků (zvýšení sebedůvěry a
odstranění strachu ze selhání)
• inspirace od nejlepších firem
současnosti

VÝSTUP
Růst interpersonálních kompetencí v oblasti chování a budování vztahů.
Vyšší efektivita nastavení logistických procesů s důrazem na úsporu času
a nákladů.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost působící na českém a slovenském trhu
se zaměřením na management, leadership, logistiku a nákup.

Formou otevřených kurzů poskytujeme vzdělávání s cílem optimálního využití individuálního,
resp. týmového potenciálu. Budujeme kompetence k vedení a řízení týmů na vyšší i střední
úrovni. Posilujeme odbornost v oblasti logistiky a nákupu.
Firemní konzultace jsou zaměřeny na analýzu a rozvoj řídících procesů firem.
Prověřujeme funkčnost business plánů, pomáháme budovat silnou firemní kulturu.

X-TRAINING
VZDĚLÁVÁNÍ, OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ KURZY,
INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY SE ZAMĚŘENÍM NA OPTIMÁLNÍ
VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍHO, RESP. TÝMOVÉHO POTENCIÁLU
vyšší management: 8 modulů
střední management: 6 modulů
logistika: 12 modulů
nákup: 2 moduly

KONTAKT
SÍDLO SPOLEČNOSTI
X-COMPANY, s.r.o.
Nejedlého 71
841 02 Bratislava

ZASTOUPENÍ PRO ČR
X-COMPANY, s.r.o.
Masarykova 378

X-CONSULTING

696 62 Strážnice

FIREMNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ
NA ANALÝZU A ROZVOJ ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ FIREM
tvorba / redesign firemní vize a poslání
tvorba firemních hodnot a hodnotící stupnice
(základ budování silné firemní kultury)
tvorba / redesign business modelu
panelová analýza hlavního firemního procesu
audit logistiky
mentoring

E-MAIL
dusan.okenka@x-company.eu

LOGISTIKA
XTL00 PANELOVÁ ANALÝZA LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE
XTL01 SKLADOVÁ LOGISTIKA A JEJÍ OPTIMALIZACE
XTL02 SÉRIOVÁ LOGISTIKA (DISPO; OPERATIVNÍ NÁKUP)
XTL03 PŘEDSÉRIOVÁ LOGISTIKA

WEB
www.x-company.eu

XTL04 MEZINÁRODNÍ DOPRAVA
XTL05 LOGISTIKA & OSTATNÍ ODDĚLENÍ
XTL06 ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN V LOGISTICE
XTL07 OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ
XTL08 LOGISTIKA & LEADERSHIP I.
XTL09 LOGISTIKA & LEADERSHIP II.
XTF01 AUTOMOTIVE MINIMUM
XTF02 LOGISTICKÁ FMEA

TEL.
Mob.:

+420 608 881 818
+421 915 742 265

