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Management údržby a zavádění nejlepší praxe
Termín
3.června 2019
Jednodenní seminář
9:00 - 16:00 hod

Cena pro členy ČSPÚ
2 300,- Kč bez DPH
2 783,- Kč s DPH
Cena pro nečleny
ČSPÚ
2 900,- Kč bez DPH
3 509,- Kč s DPH

Místo konání
Technická fakulta TF
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 872
165 00 Praha – Suchdol
zasedací síň TF M 54/III přízemí – viz plánek

Profil lektora

Ing. Roman Bauer
Ing. Roman Bauer je zkušený profesionál v oblasti výroby průmyslového a
spotřebního zboží a podnikových služeb s prokazatelnými manažerskými a
poradenskými zkušenostmi. Zaměřuje se na zlepšování podnikových procesů,
provozní a zákaznickou excelenci v klíčových funkcích podniku.
Pracoval 11 let jako manažer výroby nebo výrobní ředitel, 10 let jako management
konzultant. Nyní působí jako lean manažer u společnosti SKF Lubrication Systems
CZ a certifikovaný trenér Lean Six Sigma pro společnost Pricewaterhouse Coopers.
Během své kariéry vytvářel a implementoval udržitelné strategie, které umožňují
dosáhnout zvýšení provozní výkonnosti a reagovat na rychle se měnící prostředí.
Vedl dlouhou řadu projektů ve výrobě, logistice i údržbě. Jeho přístup je založen na
leadershipu, ovlivňování chování, systémovém myšlení a pohledu na celek od
začátku do konce.

Cíl semináře
Výměna zkušeností se zaváděním nejlepší údržbářské praxe v podniku. Diskuze, které postupy zavádění fungují a které
ne. Sdílení zkušeností, jak to dělá SKF a jaké jsou výsledky.

Komu je seminář určen
Pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby, kteří jsou zodpovědní za zlepšování programů údržby
výrobního zařízení.

Program semináře: začátek v 9:00 a konec v 16:00 hodin
•
•
•
•
•
•
•

Koncepty a programy nejlepší praxe v údržbě. Důvody našich rozhodnutí.
Strategie údržby - hezká slova nebo něco užitečného?
Jak se dá hodnotit kritický význam zařízení.
Dobrá organizace dílen údržby, k čemu slouží.
Odstraňování poruch, rozvoj dovedností řešení problému.
Prediktivní údržba velký hit, mluví o tom všichni. Potřebujete být „in“?
Nástrahy implementace informačního systému údržby.
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Další informace
Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém
odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnut sborník a dopolední kávová přestávka, občerstvení a odpolední kávová přestávka. V areálu
je řada stravovacích zařízení, kde je možné zakoupit oběd.
Poznámka: Materiály k semináři si mohou účastníci stáhnout v den konání semináře z webu http://www.udrzbacspu.cz/
Přihlášku na seminář naleznete na adrese http://www.udrzba-cspu.cz/
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