Operacija se financira v okviru OP RČV 2007-2013

V okviru projekta LOGINS organiziramo usposabljanje

VITKO OBNAŠANJE PODJETJA V TRANSPORTU OZ. LOGISTIKI
1.

Trendi kažejo, da bo vedno več zahtev prodajalcev blaga po opravljanju celotne storitve logistike.
Posamezni izvajalci transporta imajo priložnost, da se prelevijo v logista in v sodelovanju med seboj in
določenimi specializiranimi podjetji (skladišča in paketna dostava) izvajajo celotno logistiko na poti od
dobavitelja do kupca.
Udeležencem bomo predstavili osnove za postavitev vitkega podjetja, ki bo delovalo stroškovno
uspešno in upravljalo storitve, ki bodo konkurenčne na trgu, in po konceptu vitkosti oponaša velike
proizvodnje avtomobilov. Če je v preteklosti pogoj za obstanek avtomobilske industrije predstavljal
proces uvedbe vitke filozofije v podjetje, to sedaj vedno bolj velja tudi za transportna oz. logistična
podjetja.
Osnova vitkosti predstavlja predvsem spremembe na področju obvladovanja procesov, ljudi in
informacij.
Vitkost poslovanja in poznavanje modernih metod poslovanja postaja osnova bodočega poslovanja, ki
je potrebno za obstoj podjetij na trgu v prihodnje. Težnja posameznih podjetij, ki želijo postati vitka,
vključuje obvladovanje vseh procesov dostave od dobavitelja do kupca. V določenih primerih kupec
pričakuje, da bo dobavitelj dostavil blago na proizvodnjo linijo. Danes podjetja v Sloveniji že delujejo po
principu JIT (Just in Time – ob pravem času) in ECR (Efficient Consumer Response –učinkovitost
prilagojena stranki), npr. BTC Novo mesto, RECA Maribor, Schenker, DHL in drugi.
USPOSABLJANJE BO
3. marca 2015 od 13.00 do 16.00 (4 šolske ure) na B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 30, Kranj, Labore.
CENA USPOSABLJANJA:
Skupni strošek usposabljanja je 1280,00 EUR + 22% DDV in se v enakih deležih razdeli med
udeležence. Strošek, brez DDV, se v skladu s projektom povrne.
VSEBINA USPOSABLJANJA
- Osnove vitkosti kje začeti (pri meni)
- Praktična predstavitev mape dodanih vrednosti (value stream map)
- Odnosi v sistemu oskrbnih verig (SCM) s poudarkom zahtev do transportnih podjetij
- Standardna priporočila delovanja logistov na področju transporta (embalaža, označevanje in EDI
osnove povezav).
- E-račun in ostali dokumenti - osnove brezpapirnega poslovanja
- Osnove vitke logistike (ECR, JIT in sinhrona logistika)
Predavatelj
Stojan Grgič, univ.dipl.inž.el, z dolgoletnimi izkušnjami na področju transporta in logistike, še posebej
pa obvladuje področje vitke organizacije. Habilitiran predavatelj za logistiko, kot programski vodja
Logistik upravlja prireditev, ki predstavlja vrh slovenskega znanja na področju logistike.
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Prijavljamo se na usposabljanje: Vitko obnašanje podjetja v transportu oz. logistiki, 3. marca
2015
Organizacija:
Ulica:
Pošta:
Kontaktna oseba:
E-naslov:
Zavezanec za DDV (obkrožite)
Davčna številka:
Matična številka:
Število zaposlenih v organizaciji (označite):
 do 9
 10-49

Tel. št.:
DA

 50-249

Na seminar prijavljamo:
ime, priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vaša vprašanja za predavatelja:

Prijavnico pošljite:
- po faksu: 01 2927262
- po pošti na naslov: MCPZ, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
- po e-pošti na naslov: bojana.sever@mcpz.si

Datum:

Podpis odgovorne oseb in žig:

NE

 250 in več

