
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

GiVE školenia a systémy kvality 
 

 

 

 

 

Zaškolení zaměstnanců při jejich denní činnosti ve firmě. 

Management kvality v souladu s IATF a ISO 9001:2015 
 Praktické a snadno uchopitelné školení přímo v podmínkách Vaší společnosti 

 Školitel učí zaměstnance kvality lépe pochopit a realizovat svoji činnost přímo na pracovišti 

 Optimalizace a zjednodušení činností a systémů kvality  

 Činnosti kvality v návaznosti na další procesy, vysvětlení jejich důležitosti a transparentnosti 

 Podpora zodpovědnosti a motivace zaměstnanců 

 Snížení fluktuace zaměstnanců na oddělení kvality  

  

PROFIL LEKTORA | Nejvyšší forma dokonalosti je jednoduchost. 

Iva Vejnarová aktuálně působí jako interim manažer pro oblast kvality  pro společnost GiVE 

Management Consulting. V automobilovém průmyslu pracuje už více než 15 let. Pracovala na 
interim projektech pro zákazníky  VW, Audi, BMW, Daimler Chrysler, Mercedes, Porsche.  Jako 
manažer kvality pracovala ve společnostech Felss, Carcoustic, Grammer, IGW. Má mezinárodní 
zkušenosti  v rámci Slovenska, Německa, Maďarska, České republiky. Firmy oceňují její velmi  
praktický přístup při zavádění systémů a nástrojů kvality jako i nízkou fluktuaci zaměstnanců 
na oddělení kvality, které přímo zaškolila. Pracuje podle aktuálních norem  IATF a ISO 9001-
2015.   

 

Kde vidíme rozdíl mezi klasickým školením mimo firmy  a „on the job training“? 

 

Zaškolení při denních činnostech ve firmě: Teoretická školení mimo firmu: 

 Školitel má praktické, mnoholeté zkušenosti   Lektor má většinou jen teoretické znalosti  

 Aplikace teoretických vědomostí do praxe  Na školení chybějí praktické příklady 

 Úplné porozumění a ovládání činností  Zaměstnanec neumí přenést teorii do praxe 

 Pochopení užitku vykonané práce  Náklady na školení nemají očekávaný přínos 

 Motivace zaměstnance  Nejistota zaměstnance 

 Loajalita a snížení fluktuace zaměstnance  Stres a odchod zaměstnance ze společnosti 
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Záměrem je praktická aplikace pojmů a metodik a řešení 
problémů kvality přímo na pracovním místě. Školitel 
„pracuje“ společně se zaměstnancem. Výhodou je rychlá 
adaptace a zkrácení času v managementu kvality ve vztahu 
k interním a externím zákazníkům.  

 
 

Přínos pro Vás: 

 Koučing a mentoring  prostřednictvím 

zkušeného školitele z oblasti 

automotive 

 Úplné porozumění a ovládání činností 

 Pochopení užitku vykonávané práce 

 Snížení stresu zaměstnance z nového 

prostředí 

 Snížení stresu zaměstnance, motivace a 

zvýšeni jeho loajality vůči firmě 

 Činnosti v souladu s IATF a ISO 

9001:2015 

     Tematické okruhy podle Vašeho zájmu: 
 
 

 Reklamace, 8D Report, Ishikawa, 5xWhy,  vyhodnocování, 

verifikace 

 Vzorkování podle VDA2, včetně záznamů, vyhodnocování, 

verifikace 

 Management auditů včetně realizace, záznamů, opatření, 

verifikace 

 Dodavatelské reklamace, hodnocení dodavatelů, záznamy, 

verifikace 

 Měsíční management review, ukazovatele výkonnosti 

procesů, vyhodnocování, záznamy 

 FMEA 

 Kontrolní plán 

 Mapa procesů 

 Proces flow 

 Matice zručností, zodpovědností a školení 

 Popis procesu 

 Zainteresované strany, přehled, záznamy, procesní 

propojenost 

 Rizika a šance, přehled, záznamy, procesní propojitelnost 

 

Cílová skupina: 
Jedná se o individuální zaškolování 
konkrétního zaměstnance (max. 2) na jeho 
pracovišti. 
 
Školení je určené zaměstnancům oddělení 
kvality, kteří řeší zákaznické reklamace jako i 
interní problémy kvality.  
 
Rozsah a cena: 

 Rozsah bude stanovený podle tématu 

 Cena za den je 600 € (včetně všech nákladů 

lektora).  

 

Oslovila Vás naše nabídka?  

                                           Ing. Radka Mochánová, Projektový manager CZ / PL 

                                           Telefon: +420 724 161 191, +420 234 261 943 E-mail: r.mochanova@give-consulting.com 

Adresa: GiVE Management Consulting GmbH, Widenmayerstr. 41, D-80538 Mnichov 

Proč právě zaškolení při denních 
činnostech ve společnosti? 
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