
Řízení kvalifikace údržbářů

Lektor

Ing. Karel Mayer, Ph.D.

Vyrovnávejte individuální dovednosti 
údržbářů ve všech směnách a týmech.

Institut průmyslového inženýrství, Liberec 
6.-7.12. 2018

Jak vytvořit motivující systém hodnocení údržbářů



Charakteristika kurzu.  Co se naučíte ?  Kdo bude lektor ? 

Komu je kurz  určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se zabývají problematikou personální práce v údržbě:

Ing. Karel Mayer, Ph.D. (1977) pracuje
dlouhodobě jako manažer podnikové

údržby a má za sebou mnohaleté

zkušenosti v oblasti řízení, rozvoje a

optimalizace produktivity podnikové

údržby. Působí také na akademické

půdě, kde se věnuje výuce v oboru

inženýrství údržby - technologie údržby

a oprav strojů a technické diagnostiky.

• manažerům údržby • manažerům techniky• mistrům údržby

Organizace 

Cena 

Přihlášky

Pro 1,5 denní (!) praktický tréninkový kurz Řízení kvalifikace údržbářů Vám nabízíme
cenu 5.400,- Kč (bez DPH) za 1 účastníka.

Kontakt – adresa (i místo konání kurzu)

Kurz proběhne v tréninkovém centru Institutu
průmyslového inženýrství v Liberci, Klášterní 131/14.

Pro účastníky bude zajištěna strava a občerstvení po

dobu konání kurzu. Začátek kurzu je ve 13:30 hod !!
(1. den: 13,30 – 18,30 hod), 2. den: 8,00 – 15,00 hod).
V případě potřeby možnost ubytování přímo v místě
konání kurzu v IPI centru (kategorie ubytování ***,
SMART  cena: 850 Kč/os,noc vč. snídaně,
bezpečné parkování, WiFi).

• Kvalifikace v podnikové údržbě a její dimenze
• Systémy hodnocení pracovníků v údržbě

Praktická cvičení a postupy:

• Jak vytvořit strukturovaný a motivující systém
hodnocení údržbářů.

• Jak vytvořit kvalifikační skóre jednotlivých údržbářů.
• Jak vytvořit mapu požadavků na kvalifikační rozvoj.
• Jak vytvořit plán osobního rozvoje jednotlivců i týmu

údržbářů.

www.ipi-institut.cz

Přihlášky posílejte na adresu ipi.centrum@instituti.cz nejpozději 12 dní před termínem konání kurzu (uzávěrka). Počet účastníků je

limitován min. 4 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se přihlášky automaticky ruší (nabídneme

Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené přihlášky naplněného semináře

brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.

Informace o naplnění a potvrzení realizace kurzu bude přihlášenému účastníkovi odeslána e-mailem první pracovní den po
uzávěrce, kdy obdrží instrukce a další informace resp. výzvu k zaslání (systémové) objednávky. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších

informací nás kontaktujte na e-mailové adrese ipi.centrum@instituti.cz.

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o., Klášterní 131/14, 46001 Liberec
IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441                     ipi.centrum@instituti.cz 


