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Az anyagkezelési és logisztikai folyamatok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az
ellátási láncban. A vevők rövidebb szállítási időket, nagyobb megbízhatóságot várnak
el, ami gyorsabb, rugalmasabb és eredményesebb információ- és anyagáramlást
követel a szállítói lánc minden szintjén. Ezeknek a kihívásoknak úgy kell megfelelni,
hogy közben a veszteségek csökkenjenek, az MP&L folyamatok hatékonysága
növekedjen, a szervezet versenyképességét megőrizze, ill. fokozza.
Az MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation)
kifejlesztése az AIAG és az ODETTE nevéhez fűződik, mely eszköz a szervezet
MP&L (anyagtervezési és logisztikai) folyamatainak a „legjobb gyakorlat”-hoz való
hasonlításához, ill. a beszállítók teljesítésének értékeléséhez. A szervezet
vezetésének – ezen egységes értékelési eljárás alapján - valós képe lesz az MP&L
folyamatokról, ill. útmutatást kap a fejlesztési irányokhoz.
Egyes autóipari vevők (GM, Ford, stb.) már elvárják beszállítóiktól az MMOG/LE
szerinti önértékelést, az eredmények átadását és az MP&L folyamatok folyamatos
javítását.
A képzés megnevezése: MMOG/LE szakértő
A képzés célja:
A résztvevők megismertetése az MMOG/LE módszerrel, annak alkalmazásával az
elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok, útmutatások átadása által.
A képzés óraszáma: 20 óra
Képzés során megszerezhető kompetenciák:
A tanfolyam elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek az MP&L
folyamatokkal kapcsolatos kritériumokat helyesen értelmezni, a vizsgálatot a
gyakorlatban önállóan, szakszerűen - bizonyítékokkal alátámasztva - elvégezni, az
értékelést elkészíteni, a fejlesztési lehetőségeket feltárni, beszállítói értékeléseket
végrehajtani, az MMOG/LE audit eredményeit prezentálni.
Képzés során megszerezhető végzettség:
MMOG/LE szakértő
A központi képzés időpontja: 2016. június 06-07.
A képzés ára: 55.000 Ft +ÁFA/ fő
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A képzés tematikája:
1. Téma: A logisztika szerepe, jelentősége
Külső- és belső logisztikai feladatok, elvárások
Beszállítók, alvállalkozók, az ellátási lánc
Logisztikai folyamatok feltérképezése
2. Téma: Az MMOG/LE célja, szerepe
Az MMOG/LE felépítése, struktúrája
3. Téma: Az MMOG/LE kritériumainak súlyozása
Az egyes kritériumok helyes értelmezése, értékelési lehetőségek
4. Téma: A vizsgálat elvei, módszerei
A bizonyítékok gyűjtése, dokumentálása az MMOG/LE munkalapokon
5. Téma: Az MMOG/LE dokumentum kezelése
Az eredmények értelmezése, prezentálása, fejlesztési javaslatok
Vizsga
Képzésre jelentkezni itt lehet

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, szeretnék igénybe venni a képzést, kérjük,
keressenek bennünket az alábbi elérhetőségeken:
 T&T Quality Engineering Kft. 1038 Budapest, Kázmér utca 4.
 (06-1) 237-1330,  (06-1) 237-1335,  (06-30) 919-4177
 oktatas@ttq.hu;  www.ttq.hu
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