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Plánování a řízení projektů v automotive

Plánování a řízení projektů je nedílnou součástí kompetencí pracovníků i v automobilovém průmyslu. V dovednostech, jak
odpovědně a efektivně přistupovat k plánování a řešení projektů, Vás zdokonalí náš kurz.

Termíny
22.9.—23.9.2022
kapacita 20 osob, volno 9 osob

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Místo konání
ČSJ, Praha

Lektor
Dr. Ing. Petr Řeháček

8 990 Kč
Pro členy 8 091 Kč

Poptat kurz jako in-house
Kurz realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Cíle a přínosy
Cílem je, aby se řízení projektů stalo pro každého účastníka součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci. Účastníci
získají ucelené znalosti nástrojů projektového řízení a jejich využití v automobilovém průmyslu.
Kurz je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, auditorům, procesním a systémovovým inženýrům, technikům a
inženýrům kvality a všem dalším lidem, kteří se podílejí na řízení projektů.
Obsah
Řízení projektu – DR milníky pro přípravu, plánování, realizace, monitoring a reporting, vyhodnocení a ukončení projektu
Návrh a vývoj produktu a procesu
Analýza a řízení rizik v projektu
Řízení dokumentace projektu, včetně plánu kontrol, PSW atd.
Řízení změn v projektu (změnové řízení, řešení neshod, nápravná opatření)
Monitorování harmonogramu projektu (termíny, náklady, parametry)
Metody a nástroje:
APQP, včetně požadavků na vstupy a výstupy podle IATF 16949
Proces schvalování (PPAP, PPF podle VDA 2 atd.)
ETA, FTA a FMEA
3x5xPROČ, Root Cause Analysis, metoda CPM – Critical Path Method, metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique,
What-If Analysis atd.
Organizace projektu a průřezový přístup
Praktické příklady a diskuze

Doplňkové informace
Účastník v ceně kurzu obdrží publikaci P3M.
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Doba trvání kurzu
2 dny (16 hodin)

Forma ukončení
Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace
Irena Lukešová
T: +420 221 082 225
E: lukesova@csq.cz

Lektoři
Dr. Ing. Petr Řeháček
lektor

Zabývá se systémovým inženýrstvím, projektovým managementem, řízením rizik a auditováním systémů řízení dle ISO, IATF,
VDA, R.P.A., S.P.A., modelu EFQM apod. Je autorem mnoha článků a publikací z tohoto oboru. Své praktické zkušenosti čerpá
nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem a uplatňuje Best Practicies.
S ČSJ spolupracuje od jejího založení v roce 1990 a předává své zkušenosti v oblastech ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF
16949, VDA, VDA, FMEA, PPAP, APQP, Risk Management, Project Management, Auditing a další.
Jako lektor je hlavně zaměřen na praxi a procvičování než na pouhou teorii a přednáší také v programech MBA, VŠE Praha a
VŠB-TU Ostrava. Od roku 1995 do roku 2003 pracoval jako ředitel pro jakost ve firmě VÍTKOVICE, a. s. V současné době
pracuje jako systémový analytik a provádí audity pro Société Générale de Surveillance SA.

Místa konání
ČSJ, Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika
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