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izboljšavami in boljšo organiziranostjo!

Ponudba za uvedbo metod,
Spoštovani
 KVP, kontinuiran proces izboljšav
g. predsednik uprave  5-S, čiščenje in re-organiziranje procesov
 Kako v podjetje uvajati

proces kontinuiranih
izboljšav?

Glede na vašo obliko organiziranja in
organizacijsko kulturo bomo uvedli
KVP-kontinuiran proces izboljšav pri
katerem bodo sodelovali vsi zaposleni.
Metoda, ki jo uvajamo v slovenska
podjetja je izdelana na podlagi uspešnih
evropskih praks na področju KVP,
kontinuierlicher verbesserungsprozess.

Kaj je KVP?
 KVP (kontinuierlicher verbesserungsprozess) kontinuiran (neprestan) proces
izboljšav je metoda, katere cilj je kontinuirano zbiranje koristnih predlogov, ki
pomenijo veliko drobnih izboljšav pri izdelkih, storitvah, aktivnostih in procesih.
 Majhne, neprestane izboljšave prinesejo veliko korist za podjetje in velikokrat
pomenijo večje premike k izboljšanju kot veliki projekti, ki veliko stanejo.
 Metoda motivira vse zaposlene, da dajo predloge za izboljšanje in jih tudi
uresničijo.
Cilj KVP
 Cilj KVP kontinuiranega zbiranje velikega števila koristnih predlogov na vseh
področjih podjetja.
 Postopno, trajno izboljšanje vseh področij, v katere je posamezni sodelavec
podjetja vključen na različnih ravneh.
 Odpraviti operacije, ki ne dajo dodane vrednosti k izdelku ali storitvi gledano
z očmi kupca (odjemalca).
 Motivirati vse zaposlene, da dajo predloge za izboljšanje in jih tudi uresničijo.

 Kako v podjetje uvajati Kaj je 5-S?

5-S metodo?

Po že večkrat preizkušenem modelu
bomo uvedli 5-S metodo, ki je podlaga
za učinkovitejše delovanje tudi vseh
drugih organizacijskih pristopov, brez
katerih podjetje na evropskem trgu ne
more biti več konkurenčno.

 5-S je metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je določeno delovno
mesto in njegova okolica primerno organizirana. Pri procesih, pri katerih je
udeleženih več oseb je pravilna organizacija ključna.
 Metoda zagotavlja primerno organiziranost delovnih mest v proizvodnji in
pisarnah. Metoda se nanaša na naslednjih 5 točk:
-

sortiranje in odstranitev vseh nepotrebni stvari,
organiziranje delovnega mesta in orodij, ki jih potrebujemo,
čiščenje, potem ko smo vse organizirali,
vzdrževanje reda in čistoče s standardnimi postopki in
vzdrževanje samodiscipline.

Cilj 5-S
 Cilj metode je vzpostavitev in ohranjanje prijetnega, varnega in
funkcionalnega delovnega okolja za večjo produktivnost in s tem večjo
konkurenčnost podjetja.
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QM.Partner d.o.o. je svetovalna družba za področje strateškega poslovnega svetovanja. S svojimi strokovnimi sodelavci
neprestano sledi najnovejšim trendom in razvoju znanj iz različnih področij vodenja in upravljanja gospodarskih in drugih
sistemov. Splet znanj, moč argumentov in pozitivni pristop pri uvajanju idej, načinov in metod dela za doseganje poslovne
učinkovitosti in uspešnosti družb, so naša največja konkurenčna prednost.

