Tuotannonohjaus
28. – 29.3.2017, Oulu

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia ja kokemuksia tuotantotoiminnan
arviointiin, kehittämiseen ja ohjaamiseen. Uusien näkökulmien pohjalta voit tehostaa oman
vastuualueesi toimintoja.

Koulutus on tarkoitettu työnjohtajille, tuotannonsuunnittelijoille sekä tuotannon kymppeinä
tai etumiehinä toimiville henkilöille.

Kouluttajana toimii Jari Nokkala, Fentec Partners Oy

Tuotannonohjaus
28. - 29.3.2017

Tiistai 28.3.
09.00

Tilaisuuden avaus
TEORIAOSUUS
Jari Nokkala, Fentec Partners Oy
•
•
•
•
•
•
•

13.00 – 16.00

•
•
•

Oma tausta
Koulutuksen hyödynnettävyys ja tuotannon kehittäjän
ammattitaito
Esimerkkejä tuotannon tehostamisesta ja työpaikkojen
rakentamisesta
Tuotantokustannusten laskenta ja yrityksen kokonaistaloudellisuus
Miten alihankinta ja kumppanuus eroavat toisistaan?
Miten tehokkuuteen vaikutetaan tuotannon keinoin,
miten rakenteellisesti
Valmistettavuus, kokoonpantavuus ja asennettavuus
kehittämisen kohteina
DFMA, standardiaikajärjestelmät ja
tuotantosuunnitelma
Päätän lähteä kehittämään tuotantoa, mitä pitää
huomioida ja miten valmistautua?
Tuotantoinnovaatiot ja business

Päivän päätös - yhteenveto päivän annista
Keskiviikko 29.3.
09.00 – 16.00

SOVELTAVA OSUUS
Jari Nokkala, Fentec Partners Oy
Päivän tarkempi aikataulu määräytyy valittujen
sovelluskohteiden mukaan
•
•
•

Kehittämisen simulointi lego-palikoilla ja/tai
miten ratkaisisit esimerkki tuotannon?
Opiskelijoiden esittämien tuotanto-ongelmien ratkaiseminen
pienryhmissä

Päivän päätös - yhteenveto päivän annista
Kahvitauot ohjelman lomassa sekä aamu- että iltapäivällä
Lounas n. klo 12

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 700 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Pekka Pennanen
puh. 010 8434 516
s-posti: pekka.pennanen@pohto.fi
Tiina Rakennuskoski
puh. 010 8434 520
s-posti tiina.rakennuskoski@pohto.fi
Ilmoittautuminen
14.3.2017 mennessä puh. 010 8434 600,
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.
1 hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 92 e / vrk / huone, sis. aamiaisen ja
alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

