Zadanie rekrutacyjne – staż w dziale produkcji IFC
Pracujesz w jednym z działów produkcyjnych w Phoenix Contact Wielkopolska. Struktura działu
wygląda następująco:
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Kierownik Warsztatu zarządza obszarem produkcyjnym, pracującym na 3 zmiany. Bezpośrednio
zarządza 3 Brygadzistami, którzy zarządzają 40 osobami na każdej zmianie. Na dziale także pracują
Technolodzy (pełniący funkcję Lidera Kaizen), Specjaliści ds. kontroli jakości, Specjaliści ds.
planowania produkcji i Lider mechaników.
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Poniżej zaprezentowany jest rysunek obszaru produkcyjnego.
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W Firmie kilka tygodni temu został wprowadzony system pomysłów racjonalizatorskich Kaizen.
Szczegóły projektu i warunki jego uczestnictwa znajdziesz w załączonej do zadania ulotce (Załącznik
nr 1)
Pracownikom bardzo spodobał się nowy system. Lider Kaizen poinformował Kierownika Działu w
zeszłym tygodniu, że w ciągu tygodnia od wprowadzenia systemu spłynęło 11 wniosków od 11
różnych pracowników, oraz że rekomenduje akceptację wszystkich wniosków. Kierownik Działu
zgodził się z jego sugestią i przekazał informacje i gratulacje autorom poszczególnych wniosków.
Na następnym cotygodniowym spotkaniu produkcyjnym, w którym uczestniczyłeś, Kierownik Działu
poprosił o informacje na temat statusu wdrożenia zaakceptowanych wniosków Lidera Kaizen.
Okazało się, że nikt nie wie kto odpowiada za nadzorowanie statusu wdrożenia wniosków –
Kierownik Działu sądził, że powinien zająć się tym Lider Kaizen, Lider Kaizen, że Kierownik Działu. Na
dodatek okazało się, że nie ma standardu na proces kontroli statusu wdrożenia..
W związku z zaistniałą sytuacją Kierownik Działu poprosił Cię o przygotowanie takiego standardu oraz
dał całkowitą swobodę w doborze metody i narzędzi.
Twoim zadaniem jest przygotowanie standardu funkcjonowania w firmie systemu KAIZEN, tak aby był
jasny i zrozumiały dla wszystkich osób biorących udział w procesie.
W razie pytań zapraszamy
aswiderek@phoenixcontact.com
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