
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. febr. 

Több kutatás állítja, hogy a selejt, a határidőcsúszás, a hírtelen tá-
vozó operátorok, a termelési konfliktusok, a dolgozók hozzáállása 
több, mint 80%-ban az alsó és középvezetőkön múlik. 

A termelést irányító munkatársak legfontosabb feladata, hogy a rájuk bízott 
emberekkel eredményesen végeztessék el a megrendelőktől érkező, a felső 
vezetés által ütemezett feladatokat.  

Tapasztalataink szerint ebben a termelési vezetők (csoportvezető, sorveze-
tő…) néhány dolgot nem csinálnak jól: 

▪ nem megfelelő a gondolkodásmódjuk; 

▪ nem adják ki félreérthetetlenül a feladatokat; 

▪ ha sikerül is kiadni, akkor „jó gazdaként” nem ellenőrzik rendszeresen a 
munkatársakat, nincs beszámoltatás, így megfelelő visszajelzés sincs; 

▪ nem bánnak megfelelően az új dolgozókkal – így növekszik a fluktuáció; 

▪ nem kezelik megfelelően a felmerülő problémákat… 

 

Elvárjuk az alsó és középvezetőktől, hogy döntéseket hozzanak, kézben tart-
sák a napi ügyeket, foglalkozzanak az új kollégákkal és a változtatásokban is 
az élen járjanak. Felkészültek az emberei erre a feladatra? 

 

Termelés és munkairányító képzés 
- csoportvezetők, sorvezetők, művezetők - az alsó és középvezetők felkészítése 

Végzett résztvevők 
mondták: 

„Ez az első tréning, ami nem 
tudományos handabandá-
nak tűnik.” – V. Balázs cso-
portvezető, Magnetec-
Ungarn Kft. 

„Interaktív volt és arra ösz-
tönzött, hogy a képzés so-
rán végig figyeljél, gondol-
kodjál és legyél része a kép-
zésnek.” – K. Dóra Folyama-
tos fejlesztési vezető, Coca-
Cola HBC M. Kft. 

 „Rávilágított a képzés egy 
pontja, hogy miért nem ké-
szül el egy feladat…” – H. 
Csaba mb. termelésvezető, 
LEAR Corporation 

„Mivel a delegálással van 
problémám legjobban a 
példa lesz hasznosítható 
számomra, hogy hogyan kell 
a delegálásnak lezajlania.” – 
Sz. N. Alexandra csoportve-
zető, Brooks Instruments 

„Segít a gondolkodást (pa-
radigmákat) átformálni.” – 
B. László csoportvezető, 
SAPA Profiles Kft. 

„Kimagaslóan gyakorlatias”  
L. Máté üzemvezető, Káta 
CNC Kft. 

 

IDŐPONT: heti 1 alkalom, 
összesen 24 óra, 2019. már-
cius 22, 29, és április 05. 

Képzési díj: 135.000.-Ft 
+Áfa/fő 

Helyszín: Gastland M0 Hotel 
Étterem & Konferenciaközpont - 
M0-ás autóút 19-es km. 

 

 

Metator Team Kft. 

Elérhetőség:   
+36-70-70-21-502 
info@metatorteam.hu 
 
Ügyfélszolgálat: 2481 Velence, 
Fecske utca 16. 

 
Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 039030000 

 

 

A képzés referenciái: 

  info@metatorteam.hu  

 

+36-70-70-21-502 
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 Termelés és munkairányító képzés 
- csoportvezetők, sorvezetők, művezetők - az alsó és középvezetők felkészítése 

 

 
 
Végzett résztvevők 
mondták: 

„Teljesen gyakorlati képzés, 
olyan információkat ad át, 
amiket azonnal ki tudok 
próbálni a munkahelye-
men.” – V. Előd üzemveze-
tő, Redel Elektronika Kft. 

„Mindenféleképen bátorítást 
ad a résztvevőnek: merjen 
vezetőként döntéseket hoz-
ni.” – B. Mónika csoportve-
zető, Bernstein Kft. 

„Az oktató igen jól felké-
szült, és minden embernek 
a saját nyelvén képes elő-
adni az anyagot” - C. Zoltán 
üzemvezető, KOMETA’99 
ZRt. 

„Vezetőket és vezető jelöl-
teket készítenek fel arra, 
hogy a mindennapokban 
megállják a helyüket. Sze-
rintem hatékonyan.” H. 
Szabolcs művezető, Freu-
denberg NOK. 

GINOP és VEKOP 
pályázatban is 
megvalósítható!! 

(Ginop 6.1.5; 6.1.6) 

(Vekop 8.5.2; 8.5.3) 

 

Metator Team Kft. 

Elérhetőség:   
+36-70-70-21-502 
info@metatorteam.hu 
 
Ügyfélszolgálat: 2481 Velence, 
Fecske utca 16. 

 
Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 039030000 

 

A képzés számokban: 

  info@metatorteam.hu  

 

+36-70-70-21-502 
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Tematika, 3x1 nap 
Témaegység Feladatforma Elérendő cél 

A tudás szavatossága 
– őskortól az ipar 4.0-
ig 

Egyéni és nagycsoportos 
munka. 

A résztvevő hozzáállásának befolyásolása a képzés 
során szükséges változások és változtatások elfoga-
dására. 

A ma vezetőjének 
tulajdonságai, felada-
tai 

Kiscsoportos workshop és 
prezentáció. 

Az elvárt munkairányítói látásmód kialakítása: isme-
retbővítés, vezetői bad/best practiceok, a feladatválla-
lások előkészítése. 

Döntéshozatal stressz 
nélkül – ahogy a mé-
hecske teszi 

Prezentáció A modul az egyik legfontosabb vezetői feladat – a 
döntéshozatal – egyszerű módját ismerteti. Alkalma-
zásával a vezető magabiztosabban és stressz-
mentesebben lesz képes megfelelő döntéseket hozni. 

Felel-ő-sség Prezentáció Döntés és felelősségvállalás kéz a kézben jár. Hogyan 
segíti a felelősség elvállalása a vezetői munkát? 

Miért nem végez el 
valaki egy rábízott 
munkát? 

Kiscsoportos workshop és 
prezentáció 

A feladatvégzés alapjainak megismerése, a „tudni – 
érteni – akarni” háromszög megértése, használatának 
elsajátítása. 

A lezáratlan ügyek 
módszere 

Személyes munka A napi feladtok menedzselésének képessége. Egysze-
rű módszerrel támogatott gyakorlat az időgazdálkodás 
segítésére. 

Egy adott feladatra ki 
a legmegfelelőbb mun-
katárs? 

A különböző felkészültségi 
szinten lévő munkatársak 
fejlesztésének feladata 

Megvilágítja a résztvevő számára, hogy a munkatár-
sak fejlesztésének folyamata az egyik legfontosabb 
vezetői feladatuk. 

A feladatkiadás – dele-
gálás  

Kiscsoportos workshop, hely-
zetgyakorlatok 

A megfelelő delegálás és a feladatkiadás megtanítása 
és begyakoroltatása. 

Ellenőrzés – korrigálás 
és elszámoltatás  

Kiscsoportos workshop, hely-
zetgyakorlatok 

A feladatok nyomon követése, a feladatkorrigálás, 
valamint a munkatárs beszámoltatásának megtanítása 
és begyakoroltatása. 

Eligazítás munkakez-
déskor 

Kiscsoportos helyzetgyakorlat A feladat során a résztvevő felkészül a műszakkezdés 
során tartandó rövid tájékoztató megbeszélés leveze-
tésére, a megfelelő kommunikáció alkalmazására. 

A visszajelzés a dolgo-
zónak – az alapok  

Páros és kiscsoportos hely-
zetgyakorlatok 

A feladat során a résztvevő felkészül a megfelelő 
dolgozói visszajelzés adására. 

A fluktuáció csökken-
tése: a 3x3-as szabály  

Páros és kiscsoportos 
workshop 

Működő recept az új dolgozó hatékony beillesztésére. 
A képzésen a résztvevők a szabályt a saját területre 
adaptálják, és elkezdik kidolgozni a szükséges teen-
dőket.  

A program zárása Programértékelés, díjak át-
adása 

A résztvevői értékelések elkészítése, tanúsítványok és 
motivációs díjak kiadása, a program lezárása. 

 

A képzést elvégzettek száma: >1200 fő 

A képzést megrendelők száma: >54 vállalat 

Iparágak: autóipar, elektronikai ipar, élelmiszeripar, gépipar, kereskedelem, szol-           
    gáltatási szektor 

2019. febr. 
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