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Lean Production

Allmän logistik

Allmän logistik

I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av
alla resurser central, både internt och externt.

Läran om effektiva flöden är ett synsätt och en vetenskap som
handlar om att skapa ett enhetligt och effektivt materialflöde från
leverantör till slutgiltig konsument.

Logistik - översikt - Insikter i logistikens helhetssyn.

5S - Ordning och reda - Skapa ordning och reda på arbetsplatsen.
Grundläggande Lean Production - Gör mer med mindre resurser.

Grundläggande logistik - Ökad förståelse för hela logistikkedjan.

Kvalitet - ständig förbättring - Nöjda kunder och effektiv verksamhet.

Grundläggande produktionsekonomi och logistik - Organisera
resurser och kompetens.

Lean principen - kvalitet i varje led - Visioner inom kvalitet ger ett
företag både riktning och energi.

Supply Chain Management

Inköp
Inköp är arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till företaget.
Teknik, juridik, logistik och ekonomi kombineras med affärsmässiga
förhandlingar till en helhet för både kund och leverantör.
Grundläggande inköpsteknik - Beräkningar och avtal.
Inköp och leverantörsplanering - Inköpsstrategi; metoder och verktyg.
Materialförsörjning - leverantörsutveckling - Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer.
TPM och underhållsteknik
TPM, Total Productive Maintenance är ett helhetskoncept inom
underhållsteknik och beskriver ett systematiskt arbetssätt för att
med engagerad personal höja den totala utrustningseffektiviteten.
Grundläggande TPM - Engagera och höj utrustningseffektiviteten.
Operatörsunderhåll - Att tidigt förhindra fel och förebygga störningar.
Lager och distribution
Att hantera lager har blivit ett prioriterat område då lager har stor
påverkan på kostnaderna för logistik och utförandet av kundservice.
Fokus ligger på ett snabbt genomflöde och minskad lagerhållning.
Distribution och transport - Logistikkedja från producent till
konsument.

Företag arbetar idag i en kedja av aktiviteter som inkluderar ett
flertal aktörer. Supply Chain handlar om att koordinera informationsoch materialflöden.
Grundläggande Supply Chain Management - Samordnad styrning av
tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan.
Introduktion till Supply Chain Management - Öka förutsättningarna
för effektiva försörjningskedjor.

Produktionsplanering i företag - Att planera för beslut om framtida
aktiviteter och händelser.
Supply Chain Management
Helhetssyn materialflöde och lönsamhet - Räntabilitet är ett mått
på effektivt använda resurser.
Lagerhållning i försörjningskedjan - Frikoppling av materialflöden
med lager för att minska störningar.
Lean Production
5S - Sortera och organisera - En gemensam standard på
arbetsplatsen.
Kvalitetsarbete - översikt - Förbättringsarbete för konkurrenskraft.

Produktionsteknik

Produktionsteknik

Kostnadseffektiv tillverkning innebär hög kvalitet och korta ledtider.
Hur produktionstekniken är organiserad och dess påverkan på
produktionsresultat, leveranssäkerhet och lönsamhet.

Förebyggande underhåll, TPM - Ett koncept och arbetssätt för att
höja den totala utrustningseffektiviteten.

Produktionsteknik 1 - Allmänt - Begrepp och samband för effektiv
produktionsteknik.

Inköp
Materialförsörjning - översikt - Anskaffa material från leverantörer.

Produktionsteknik 2 - Kvalitet - Samband mellan investeringar,
arbetsmiljö och kvalitetsfrågor.
Lager och distribution
Produktionslogistik
Genom att använda olika metoder kan man omvandla resurser till
användbara produkter och tjänster i företag.

Dokumentation vid transporter - Transporter kräver rätt
dokumentation.
Kundservice och kundvård - Betydelsen av vinnande kundkontakter.

Produktionens logistik - Principer och metoder att leda produktion.
Produktionsekonomi - Att styra resurserna till störst nytta för kunden.
Produktionsplanering - Med fokus på MPS och huvudplanering.

Grundläggande lager och distribution - Att uppfylla kundens krav.
Lagerstyrning - Skapa förutsättningar för god lönsamhet.

Läs mer på www.gothialogistics.se

Arbetsledarskap
Arbetsledarskap - arbetsmiljö - Arbetsgivaren har ansvaret för att
skapa en god arbetsmiljö.

Så fungerar våra utbildningar

Vad tycker våra studerande?

Nej 5%

Effektiv utbildning
Inom Gothia Logistics arbetar vi framförallt med e-learning och
självstudiekurser över internet.

Nej 12%

Det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling.

Minskat produktionsbortfall - Anställda finns tillgängliga om så krävs.
Kostnadseffektivt - Inga kostnader för resor, logi och traktamente.
Enhetligt - Samma utbildning i geografiskt spridda organisationer.
Kunskapskontroll - Slutprov ställer krav och ger kvittens på kunskap.
Trygghet - Studerande får handledning vid behov.
Premiumkurser
• Kurslängd: 5-30 timmar
• Handledning via mail eller 		
telefon
• Två eller flera delprov
• Skriftligt slutprov
• Personligt kursintyg

Modulkurser
• Kurslängd: 3-5 timmar
• Självrättande slutprov, tre 		
försök
• Kursintyg man själv skriver ut

Enkelt skräddarsytt
Våra kurser är uppbyggda av mindre kursbitar. Detta gör att vi enkelt
kan skapa unika utbildningar till ditt företag.

Kurs A

Kurs B

Anser du att du kommer att ha
nytta av kursen i ditt arbete?

Utbildningen har gett mig ökad
motivitation och intresse.
Statistik från år 2007 - 2010

Workshops
• Sambandet mellan teori och praktik
• Nulägesanalys
• Övningar eller företagsspel
• Förbättringsförslag
Våra Workshops syftar till att locka fram deltagarnas drivkrafter och
motivation. Genom diskussion bidrar alla till en engagerad och aktiv
process. Kan kombineras med Modulkurser.

Se även information om våra workshops och företagsspel.

Blockbibliotek

Ja 88%

Ja 95%

Fördelar med e-learning

Flexibel utbildning
- från tillverkning
till distribution
Utbildning inom:
Inköp
Logistik
Produktionsteknik
Lager & distribution
Lean Production & TPM
Supply Chain Management
Ledarskapsutveckling

Företagsspel
• Lean-spel: Lina, Kanban & Balansering
• Lean-spel: Standardiserade instruktioner
• Lean-spel: Standardiserat arbetssätt
• SCM-spel: Prognosstyrda flöden

Kurs C

Våra kunder är främst
tillverkande och distribuerande
företag.

Workshop

Exempel
• Tillföra fördjupande material till kurs
• Utelämna innehåll som dina anställda redan kan
• Kombinera delar från olika kurser och skapa en egen unik kurs
• Lägga till företagsspecifikt kursmaterial
• Skapa kurs efter ett företags egna utbildningsbehov

www.gothialogistics.se

Sedan början av 1990-talet har
vi arbetat med organisationsoch kompetensutveckling. 1997
byggde vi upp ett system samt
kurser inom e-learning.

Vi arbetar aktivt med utveckling
av våra kurser och utbildningsmetoder så att vi ständigt kan
möta våra kunders efterfrågan.

Gothia Logistics AB
Repslagaregatan 19
602 25 Norrköping

Telefon: 011 - 21 93 24
info@gothialogistics.se

www.gothialogistics.se
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