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LOGISTIKA

ROZSAH: 5 hodin

Představte si, že budete cíleně snižovat skladové zásoby – tedy zrychlovat materiálové toky, nebude neustále
zvonit telefon a výroba pojede bez větších problémů. Prostě budete mít logistiku pod kontrolou. V rámci
workshopu získáte řadu podnětů, jak postupně zoptimalizovat klíčové logistické procesy k vašim představám a
v očích vašich kolegů vyrostete v profesionála, který má jasnou představu o dokonalém nastavení
informačních a materiálových toků.

O WORKSHOPU
•

•

•

představení klíčových souvislostí moderní

•

logistiky

•

hlavní firemní proces a jeho nastavení
představení dodavatelské sítě; jak se tato

důraz na top témata, která ovlivňují

síť neviditelně ovlivňuje a co to znamená

každodenní práci logistika

pro vás

studie o neviditelných ztrátách času ve
výrobní firmě

•

KLÍČOVÁ TÉMATA

•

nastavení materiálových dispozic s cílem
zrychlení materiálových toků

modelace dokonalého procesu, aneb jak
to dělat jinak

CO VÁM KURZ PŘINESE
•

pochopení souvislostí podnikové logistiky a jejího okolí

•

zvýšení schopnosti samostatného rozhodování v oblastech péče o zákazníka a dodavatelské sítě

•

schopnost optimalizace logistických nákladů

•

definování priorit pro koncentraci na důležité činnosti

O ŠKOLITELI DUŠANU OKÉNKOVI
•

logistiku vystudoval na VŠE Praha

•

10 let pracoval v top-firmě na různých pozicích logistiky, 5 let vedl oddělení logistiky a nákupu

•

v pozici vedoucího projektu rozbíhal 2 automobilové projekty (Audi Q7, VW Touareg a Porsche
Cayenne)

•

autor vzdělávacího konceptu oddělení logistiky Volkswagenu Bratislava

•

školitel a konzultant firmy DHL Exel Slovakia a jiných předních dodavatelů automobilového
průmyslu

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

Prostřednictvím vývoje a realizace vzdělávacích projektů se chceme stát špičkovou
poradenskou firmou v oblasti rozvoje jednotlivců i firem. Tvorbou inovativních podpůrných
nástrojů a publikační činností chceme sdílet stále se rozšiřující znalosti a zkušenosti.
Pracujeme na rozvoji výuky logistiky a nákupu na vysokých školách.
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ŠKOLENÍ LOGISTIKY A NÁKUPU

FIREMNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ROZVOJ MANAGEMENTU

ANALÝZA A ROZVOJ HLAVNÍCH A ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ

ZASTOUPENÍ PRO ČR

OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ KURZY

TVORBA A REDESIGN BUSINESS MODELU
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INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

Masarykova 378
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X-SHARE

X-UNI

SDÍLENÍ ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI

PUBLIKAČNÍ ČINNOST V OBLATI LOGISTIKY A
NÁKUPU

TVORBA NOVÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

TVORBA INOVATIVNÍCH VÝUKOVÝCH
NÁSTROJŮ

NOVÝ PROFESNÍ BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

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