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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
od začátku roku 2021 žijeme ve firmě v situaci, kdy se nám velmi výrazně zvyšuje zásoba zakázek. Jistě si z minulosti pamatujeme na situace právě opačné, kdy zakázek
bylo málo. Museli jsme operativně řešit odstávky výrob a hledat cesty, jak dát lidem
práci v momentě, kdy zakázky nechodily.
Dnešek nám vytváří nové výzvy ke zvládnutí růstu naší společnosti. Důvody pro tak
strmý růst objemu zakázek jsou v zásadě dva. Jednak se nám na trhu daří. Naši kolegové v prodeji jsou velmi aktivní a daří se jim získávat řadu nových zakázek a i nových
zákazníků. A to i proto, že mohli dosud pracovat s cenou směrem dolů díky nacházení
nákladových úspor. Právě proto se na agendu redukce nákladů zaměřujeme: abychom byli více konkurenceschopní a zákazníkům nabídli zajímavé podmínky, které
obstojí proti jiným výrobcům.
Druhý důvod zvýšeného objemu zakázek je poptávka stimulována očekáváním, že na trhu
nadále porostou ceny vstupních
surovin a materiálů (pro všechny výrobce, kteří na trhu působí
a kteří je pak promítají do svých
cen) a čím dříve zákazníci objednají, tím lépe se mohou vyhnout
vyšším cenám finálních výrobků
v budoucnu.
Výsledkem je, že na konci května měly zakázky, které jsme
zpracovávali, celkovou hodnotu skoro 850 mil. Kč. Jedná se zhruba o dvojnásobek
úrovně z prosince 2020 a tedy značně pozitivní skutečnost, kdy máme dostatek práce
a velký výhled dopředu.
A to i přes všechna související omezení, kterými jsou nižší dostupnost vstupních komponent na tak vysokou úroveň poptávky či právě silně rostoucí ceny vstupů. Se vším
tím se budeme muset poprat. V tom ohledu máme před sebou „luxusní problém“,
který ale při aktivním přístupu a zapojení všech týmů a úzké spolupráci s našimi partnery v zahraničí určitě zvládneme.
Přeji vám všem hezký konec jara a snad již konečně trochu tepla a sluníčka.
Vladan Hlaváč

Nejlepší TOP5
Za minulý fiskální rok byly nejlepšími TOP5 na OLO1 příprava,
statory budičů, BWS14 a impregnace. O zapojení týmů a vyrovnanosti svědčí to, že každé čtvrtletí zvítězila jiná výrobní TOP5.
Tyto čtyři týmy vyhledaly a odstranily za minulý fiskální rok 912
odchylek od 6S a bezpečnosti a zapsaly dalších 61 karet TOP5
do Cache. Právem jim proto náležela prvenství v jednotlivých
čtvrtletích.

HODNOCENÍ
NEJLEPŠÍCH TOP5
– VÝROBA MLS1

Pozadu nezůstaly ani TOP5 na OLO2. Zvítězily týmy montáže
LSA472 (2x) , montáže 50 a montáže MHV. Nalezených a vyřešených odchylek od 6S a bezpečnosti tyto tři týmy zrealizovaly 518
a vystavily 105 dalších karet TOP5.

HODNOCENÍ
NEJLEPŠÍCH TOP5
– VÝROBA MLS2

Za fiskální rok 2020 bude, jako každým rokem, vylosován jeden tým z OLO1 a jeden tým z OLO2 a všichni členové vylosovaného
vítězného týmu dostanou příspěvek 200 Kč na společné občerstvení. Na OLO2 bude tedy „v osudí“ zastoupen 2x tým montáže
LSA472, tak bude mít větší pravděpodobnost výhry (ale oproti loňsku, kdy měly 3 lístky ze 4, to bude více otevřené).
Děkujeme všem týmům ( i těm, kterým se nepodařilo zvítězit), za celoroční práci na neustálém zlepšování. Výsledky jsou o to cennější, že se pracovalo na zlepšování i v tak těžké době, jakým byl uplynulý fiskální rok.
Miroslav Kočí

50.3 Jak se rodí budoucnost
V roce 2020 započal vývoj nové řady 50.3, kde se Olomouc
podílela nejen na výrobě vlastního prototypu, ale i na konstrukci
a výpočtech. U této typové řady byl navýšen výkon díky zlepšenému systému chlazení, jehož efektivita je ve fázi testování
v Sillac. V květnu jsme sem dodali první prototyp, který již prošel
měřením v našem závodě (viz obrázek ze zkušebny). Jednalo se
o dvou ložiskový alternátor s výkonem 1650 kVA. Po testování
a vyhodnocení tohoto prototypu bude následovat výroba dalších prototypů a odladění designu z pohledu vyrobitelnosti
a výkonových parametrů. Během výroby se vyskytla řada problémů, které se podařilo společným úsilím vyřešit. Velké díky
všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení!
Radim Juřička, Aleš Sobotka

Rotor
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Zahájili jsme fiskální rok FY21, který bude určitě nabit spoustou
událostí jako období předchozí. Souhrn hlavních cílů byl představen 26. května při prezentaci Plánu rozvoje (Progress Plan,
Plan de progrès) v olomouckém NH Hotelu. Kvůli anticovidovým
opatřením se jej zúčastnila skupina 50 zaměstnanců, vedení
společnosti, střední management a někteří klíčoví zaměstnanci. Vedení Nidec Leroy-Somer, EPG-E reprezentoval Elie Al Kara,
ředitel pro Evropu, Blízký Východ a Afriku (EMEA). Virtuálně byli
přes prostředí MS Teams připojeni další zástupci vedení EPG-E
v čele s prezidentem Davidem Sonzognim. Pro následující období budou nejdůležitější tyto body:
• vysoký objem zakázek a tlak na cenu materiálu, zejména
elektromagnetické oceli jsou klíčovými úkoly pro celou naši
firmu. Musíme zvýšit výrobní kapacity díky novým zaměstnancům i zvýšení technologické kapacity strojů a zařízení.
• na OLO1 je cílem výkon 260 ks/den. Nesmíme prodlužovat
již tak dlouhé dodací lhůty (12 týdnů) zákazníkům.
• na OLO2 musíme dokončit náběh kapacit MHV na 2 kusy
denně. Díky tomu budeme moci garantovat výrobu řad 53
a 54 ekonomicky nejhospodárněji právě v Olomouci (dnes je
část objemu výroby na konec léta naplánována i v Orléans).
Chceme stáhnout výrobu řad 473 a 493 ze Sillacu.
• společně s růstem objemu výroby musíme našim zákazníkům
doručit maximum dodávek na čas. V minulém roce jsme
se posunuli, ale pouze na 86%. Pro rok FY21 musíme cílit
na min. 93% a snažit se dále zlepšit reputaci u našich klientů.
• velmi důležitým cílem je posílení produktivity o min. 8%
na 72%. K jeho dosažení vedou dvě cesty:
• investice do nových automatizačních technologií. Máme
rozjeté projekty na obou závodech (dokončení impregnace
MHV, automatické obalování vývodů cívek MHV, navíječka
velkých kotev Trison II., upgrade zkušeben na OLO1 atd.)
a chceme dále investovat (cíl cca 65 mil. Kč). Počítáme s dalšími akcemi automatizačního charakteru, které by nám měly
ušetřit nemalé prostředky (VCI proces impregnace na OLO1,
manipulace s plechy pro svařování statorů OLO1, příprava
automatizace navíjení rotorů 50-52, řezání a potisk trubiček
apod.). Zajištění náběhu výroby nových produktů (LSA55/56,
vodou chlazené LSA50/52, prototypy LSA50.2) jsou pak dalšími střípky do mozaiky práce v týmech technologie a výroby.
• odbourávání ztrátových režijních časů či optimální nastavení normočasů a využívání pracovní doby. Jen tak
můžeme do budoucna udržet personální náklady pod kontrolou a nesnižovat tak rentabilitu našeho hospodaření.
• tým nákupu musí nalézt možnost nákladových úspor
ve výši 64 mil. Kč na nejen přidané hodnotě u dodavatelů.
Zaměřujeme se na práci se stávajícími dodavateli, jejich rozvoj a hledání vyšší efektivity ve vzájemné spolupráci a někte-

ré kroky povedou i ke změnám dodavatelů s cílem dosažení
na přiměřené konkurenceschopné ceny.
• spolupráce logistiky a nákupu je klíčem ke stabilizaci dodávek materiálu, v řešení materiálových zpoždění. Snažme se
přiměřeně ofenzivně přistupovat k dodavatelům, klást důraz
na zajištění jejich kapacity a spolehlivost termínů a kvality dodávek. Růst obrátky zásob by měl vystoupat nad ITO 10
za rok a tedy snížit objem peněz vázaných v zásobách. V neposlední řadě musíme uspořit alespoň 5% nákladů při materiálových transportech.
• je nezbytné snížit počet úrazů v našich provozech. Zvýšený výskyt úrazů způsobený jednak nedotažením technických
podmínek na pracovištích, ale také nepozorností zaměstnanců a nedodržováním základních požadavků na bezpečnou
práci. Vznikají nová pracoviště a přichází řada nových kolegů, což jsou pro vznik úrazů rizikové faktory. Ty je třeba silně potlačovat. Otevřenýma očima, nepřehlížením nedostatků
a každodenní prací s důrazem na zabezpečení pracovišť a vyžadování disciplíny a pořádku.
• servisní aktivity se budou dále rozšiřovat. Ať již jde o HelpDesk pro řešení zákaznických požadavků či expertizu regulátorů a generální opravy generátorů. Jedním z dílčích kroků je
nastavit a zavést finální podobu layoutu a zařízení na hale 4J,
kde by mělo docházet k hlavní části oprav alternátorů.
• další krok k moderní firmě učiníme díky IT oddělení. Jedno z témat je rozšiřování WISu (webový informační systém)
o nové online reporty či detailní vizualizaci výsledků produktivity práce nebo standardizace procesu pro nákupy nevýrobního materiálu. V neposlední řadě je velkým úkolem uřízení
veškerého IT vybavení v podobě počítačů, serverů, Citrixů,
mobilních telefonů atd. Počet veškerých zařízení, o které se
starají naši IT technici, dosáhne v roce FY21 skoro na jeden
tisíc!!
• na poli personalistiky kromě náboru nových zaměstnanců budeme přecházet na nový informační systém ve druhé polovině roku 2021. Mimo to se chceme věnovat aktivně oblasti
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a v neposlední řadě nastartovat debatu o významu a vnímání firemních Nidec hodnot
v běžném životě naší společnosti.
• stabilizace a posílení týmu čeká také konstrukci. Budeme
moci zkrátit průběžné časy pro technické zpracování zakázek
Orléans, přesunout kompetence elektroinženýringu ze Sillac.
Dále posilovat technickou podporu zákazníků a prodejních
týmů a podílet se více na inovacích výrobků.
• tržby ve FY21 míří k překonání úrovně 3 mld. Kč. Nebude to
při všech omezeních a souvislostech vůbec jednoduchá meta.
Máme ale na to, abychom při zapojení všech tento cíl zvládli.
Naše firma roste a můžeme tak dát práci i novým zaměstnancům. Rovněž náš význam v rámci celé business unity EPG-E
v Evropě se zvyšuje. Udržme tento trend a podpořme tak další
vizi fungování a rozvoje M.L.S. Holice do budoucna.
Vladan Hlaváč

Kolektivní vyjednávání FY21
Ve čtvrtek 13. května bylo ukončeno kolektivní vyjednávání pro
rok FY21. Za stranu ZO OS KOVO se jej zúčastnili Ivan Přibyl, Marie
Blaťáková, Monika Zapletalová a Pavel Schneider. Stranu zaměstnavatele pak zastupovali vedoucí personalistiky Kateřina Latham
a ředitel společnosti Vladan Hlaváč.
Předmětem hlavní debaty byla sociální oblast a mzdová část.
V jednání o sociálním fondu bylo dohodnuto, že bude zvýšen
o 400 tis. Kč na částku 6,7 mil. Kč. Což je v přepočtu na zaměstnance 9340,- Kč a jedná se tak
o nárůst o 8% proti minulému roku.
Zde jde zajisté o velmi zajímavý posun,
podporující určitý sociální status naší
firmy. Proti minulým letům byla do sociální oblasti doplněna položka podpory
zdraví zaměstnanců - fyzioterapie pro
dílenské zaměstnance na pracovištích
v kategorii rizika III.
Co se týká mezd, museli jsme vyřešit tři
následující klíčové body:
1. úroveň nástupní mzdy, která by měla
posilovat atraktivitu a konkurenceschopnost firmy na trhu práce,
2. valorizaci mezd, která by byla minimálně v souladu s trhem resp. o něco
nad průměrem trhu,
3. motivační složku mzdy tzv. bonus založený na celofiremní
výkonnosti, který nás na trhu práce od jiných společností odlišuje, což bylo zamýšleno udržet.
V loňském fiskálním roce růst mzdových prostředků přesáhl původně dohodnutý objem v kolektivní smlouvě z minulého
roku. Bylo to jednak díky většímu objemu přesčasových hodin,
ale rovněž velmi výrazně díky právě bonusovým složkám mzdy.
Průměrná mzda dílenských zaměstnanců vzrostla díky dohodnutému nárůstu mezd a bonusům za minulý rok o 9%
a činila 31.926,- Kč hrubého měsíčně (na toto číslo odkazuje i letošní náborová kampaň na operátory). Průměrná mzda
všech zaměstnanců za kalendářní rok 2020 činila 35.192,- Kč.
Průměr Olomouckého kraje přitom byl na úrovni 32.435,- Kč.
Tedy průměrná mzda v M.L.S. Holice je skoro o 3 tis. Kč nad průměrem kraje, což je pozitivní odstup o více než 8%. Tím určitě
patříme k zajímavým zaměstnavatelům, který nabízí nesporně
solidní podmínky pro lidi, kteří o práci zájem mají a chtějí si vydělat.
Co tedy bylo dojednáno?
Celkový objem mzdových prostředků pro zaměstnance v hodinových kategoriích (tedy výrobní a režijní dělníci) bude
ve FY21 zvýšen o 5%:
• Z toho 3,7% bude díky změně tarifní tabulky. U všech zaměstnanců, kteří měli doposud mzdu nižší než 130,- Kč dochází
k automatickému navýšení právě na 130,- Kč. Všem zaměstnancům, kteří byli odměňováni hodinovými tarify 130,- Kč
a více pak budou tarify zvýšeny o 4,- Kč. Nová tarifní tabulka je
součástí příloh kolektivní smlouvy.
• 1,3% z celkových dělnických mezd bude použito na individuální valorizaci přerozdělením mezi zaměstnance. Podobně jako
v minulých letech toto rozhodnutí bude na nadřízeném (mistr)
dle posouzení individuální výkonnosti, schopností, kvality práce, rozsahu polyvalencí atd. Validace tohoto nárůstu pak bude
úsekovým vedoucím (vedoucí výroby) a následně vedoucí personalistiky potažmo ředitelem společnosti.
Mimo uvedený nárůst tarifních mezd je nutné zmínit, že bude
nově zvýšen příplatek za noční směnu ze 16,- na 21,- Kč/hod.
V případě administrativních pracovníků (THP) budou mzdové náklady zvýšeny o 3,7%. Valorizace bude ryze individuální na základě individuálního posouzení příspěvku jednotlivých
zaměstnanců vedoucím zaměstnancem.
Mzdový nárůst bude aplikován zpětně od 1. dubna, doplatek

bude zpracován a proplacen ve výplatě za červen.
Výše čtvrtletního bonusu bude v rozmezí od 0,- do 7500,- Kč/
průměrně na zaměstnance (v případě vynikajících celofiremních výsledků až 30.000,- ročně). Cílová střední nominální hodnota bude 6000,- Kč, podobně jako v minulém roce.
Čtvrtletní bonus bude vyplacen v případě dosažení výroby určeného počtu kusů resp. dosažení tržeb/výroby v Kč
v daném období. Prakticky to bude probíhat tak, že na začátku
každého měsíce bude vedením společnosti stanoven měsíční cíl výroby. Dle
míry naplnění uvedeného cíle za celkové
období (tedy čtvrtletí) top management
rozhodne o uvolnění mzdových prostředků. Tyto pak budou z rozhodnutí
vedoucích přerozděleny na základě opět
individuálního výkonu, kvality a přístupu
k práci jednotlivých zaměstnanců, dle
dodržování pracovního řádu a bezpečnosti práce.
Vedle toho je třeba zmínit, že bonus
bude příslušet pouze zaměstnancům,
kterým nevznikne pracovní úraz z jejich vlastního zavinění.
Výsledek celého kolektivního jednání považuji za velmi solidní. Na jednu stranu
rozvíjí zaměstnanecké podmínky v M.L.S. Holice a vedle toho je
v současných podmínkách a v rámci omezených možností ekonomicky přijatelným řešením v oblasti personálních nákladů.
Věřím, že přispěje k tomu, aby naše firma rostla a rozvíjela se.
Vladan Hlaváč
Kolektivní vyjednávání – pohled ze strany ZO OS KOVO
Každé jednání má dvě fáze. První je oblast sociální a druhá
je oblast mzdová. Mohu říct, že na obě složky je brán velký důraz a dosažené výsledky jsou vždy kompromisem mezi vedením
a odborovou organizací. Výsledky jsem konzultoval i s odbory
v okolí a výsledek je v této tabulce :
Přehled o sjednaném mzdovém nárůstu v PKS v jednotlivých KS OS KOVO

V kategorii D a RD dojde k navýšení v průměru o 5%. Je třeba posílit nástupní mzdu, abychom byli konkurenceschopní
na trhu práce. V žádném případě to není proto, že bychom si
nevážili stávajících zaměstnanců. V kategorii THP půjde o individuální nárůst v průměru o 3,7%. Pevně věřím, že vedoucí
se chopí těchto prostředků a spravedlivě je přerozdělí. Dále je
zde i velmi slušný bonus, který je transparentněji postavený,
a věřím tomu, že na něj dosáhneme. V neposlední řadě máme
velmi slušný sociální fond, který neberme jako samozřejmost.
Je oproti jiným společnostem dobře složený a pokud si přečtete
kolektivní smlouvu včetně složení tohoto fondu, naleznete určitě zajímavé věci.
Závěrem chci podotknout, že odborová organizace vede jednání za všechny zaměstnance, nejen za odboráře.
Ivan Přibyl
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Vývoj zakázek na OLO1
Na OLO1 procházíme za posledních 6 měsíců turbulentními výkyvy
ve výrobě.
Ve 3 Q FY20 byl příjem zakázek na úrovni 5000 alternátorů. Kapacity byly
nastaveny a stabilizovány na výkon +/- 185 ks, personál stabilizován a dokonce jsme mohli pomoci kapacitně posílit výrobu především MHV, když
jsme v červnu 2020 převáděli > 20 pracovník na OLO2.
Od ledna se ale začala situace dramaticky měnit a zásobník zakázek se
postupně naplnil až na stávajících 17000 ks, což pro nás znamená denní
výkony na úrovní min. 280 ks.
Na tento vývoj jsme okamžitě zareagovali a nastartovali ve spolupráci s HR
nábor nových pracovníků (ke konci května nastoupilo již 62 nových pracovníků), s technologií našli možnosti dalšího navýšení kapacit (např. navýšení kapacit impregnace přesunem impregnace IR 463/472/473 na OLO2)
a v neposlední řadě přišla rychlá pomoc z OLO2 přesunem 19 pracovníků.
Aktuálně probíhá zaškolování a doškolování nových pracovníků, stabilizace výroby na úrovni 240 ks denního výkonu a připravujeme další plány
pro navýšení na 280 ks/den.
Děkuji všem pracovníků a vedoucím za dosavadní úsilí a odvedenou
práci.
Patrik Neuman

Nová posila nákupu
Vážení kolegové,
3. května do naší společnosti nastoupil Juraj Macejko na pozici nákupčího.
Ve své bohaté profesní kariéře nabyl
zkušenosti ve strojírenství, jak v operativní činnosti, tak ve vytváření obchodních strategií. Věnoval se i tvorbě cenových kalkulací, zpracování podkladů
pro výrobu, rozvoji obchodních a kooperačních činností.
Juraj bude mít na starosti vyhledávání
nových příležitostí k úsporám, cenová
vyjednávání, rozvoj stávajících i nových dodavatelů, nákup materiálu, polotovarů a komponent u svěřených kategorií (plechové díly a svařence), optimalizaci procesů v dodavatelském řetězci (zaměření na zvyšování výkonnosti dodavatelů). Vše s cílem
přispět k naplnění cílů nákupu i celofiremních cílů. Přeji Jurajovi
mnoho sil, vůle, vytrvalosti a odhodlání při zdolávání úkolů, které jej čekají.
A jak vidí svůj příchod do firmy náš nový kolega?

AGV MIR na OLO2
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Koncem dubna jsme dostali dlouho očekávaný balíček z firmy
Amtech robotics. Po absolvování úvodního školení a po oživení
našeho nového robota MIRečka technikem dodavatele se naše
kolegyně pustila do prvních cvičení. MIReček absolvoval několik
seznamovacích jízd sloužících primárně k adaptaci na pro něj
nové prostředí u nás na OLO2 (Na OLO1 je MIReček již plně aklimatizován a funguje samostatně pouze s občasným dohledem
zkušeného kolegy z oddělení technologie). V nejbližších týdnech
mu bude určen první samostatný úkol pro automatickou manipulaci s materiálem. Postupně, jak budeme získávat větší zkušenosti a i ostatní účastníci provozu na interních komunikacích
si na jeho pohyb zvyknou, přijdou další úkoly. Konečným cílem
je jeho plné využití pro opakující se dlouhé trasy manipulace
s vhodným materiálem. Závěrem bych rád popřál MIRečkovi
mnoho ujetých kilometrů bez nehod ke spokojenosti všech zúčastněných.
Jiří Zapletal

“Do firmy som prišiel z obchodnej pozície v strojárenskom priemysle, kde som strávil 13 rokov. Svoje skúsenosti v tejto oblasti
chcem využiť v nákupe sortimentu, s ktorým mám dlhoročnú
prax.
Hneď prvý deň v práci bol pre mňa veľmi pozitívny a inšiprujúci,
na čo mali vplyv hlavne moji noví kolegovia, ktorí ma vrelo privítali. Zároveň ma každý deň veľmi ochotne zaškoľujú a oboznamujú, či už s chodom nákupného úseku ako aj samotnej firmy.
Za to im odo mňa patrí obrovská vďaka a pevne verím, že ich
čoskoro pracovne odbremením a adekvátne posilním celý tím.
Vo firme sa postupne oboznamujem so sortimentom, či už
v závode 1 alebo 2, pričom osobne inklinujem viac k typu alternátorov, ktoré sa vyrábajú v závode 2.
Od začiatku je vidieť, že tento rok bude z hľadiska úspor náročný vzhľadom na neustály rast cien vstupného materiálu
a čo je ešte tragickejšie, aj jeho dostupnosť. Toto je zároveň pre
mňa veľká výzva, ako sa s touto situáciou popasovať a spoločne
s nákupným tímom a ostatnými oddeleniami prispieť k bezproblémovému chodu spoločnosti.
Práci česť. “
Martin Krňávek, Juraj Macejko

Dodavatelé jsou pro nás klíčoví
Vzhledem k aktuální situaci v dodavatelsko-odběratelském řetězci jsme se rozhodli začít systematicky pracovat s klíčovými
českými dodavateli pro naši výrobu – dodavateli plechových
dílů. V květnu 2021 oddělení logistiky společně s nákupem vedeným Martinem Krňávkem zahájilo jednání se společností
KOOPRON Olomouc, ZLKL Loštice a Vaněk strojírenská výroba
Ostrava.
Proč právě tito dodavatelé?
U všech se dlouhodobě potýkáme s vysokým počtem řádků ve
skluzech a jejich přesnost dodávání na čas neodpovídá našemu
požadavku 95% (PDSL servisní úroveň dodávek na základě
příslibu dodavatele/RDSL – servisní úroveň dodávek na náš
požadavek).
Cílem těchto jednání je společně s dodavateli najít kořenovou

Koopron

Vaněk

příčinu opakovaných skluzů a definovat nápravná opatření tak,
abychom se do podobných situací v budoucnu již nedostávali.
Společně jsme s každým dodavatelem prošli stávající objednávkový systém, dodací termíny a s nimi související nastavení plánovacích systémů jak u dodavatelů, tak i u nás v M.L.S., možnost
získávání přesnějších předpokladů pro budoucí potřeby i další
oblasti, které ovlivňují skluzování dodavatelů na termín.
Jednotlivá jednání probíhala přímo v provozovnách dodavatelů
a výstupem jsou akční listy, na kterých bude logistika ve spolupráci s nákupem a dodavatelem dále pracovat.
Jak se nám bude dařit v dnešní složité době dále rozvíjet naše
české dodavatele vás budeme informovat v dalších číslech ROTORu.
Marcela Lepiarzová

ZLKL

Projekt iSupplier - portál pro doručování našich objednávek
Milé kolegyně a milí kolegové,
od migrace financí, nákupu a části logistiky na systém Oracle
uběhlo už hodně vody, před dvěma roky tento systém začali používat i kolegové z prodeje a SAV a zdálo by se, že už se v této
oblasti nic nového nechystá, a přece . . .
Naši klíčoví dodavatelé teď dostávají naše objednávky přes
portál Hubwoo, kde si mohou nejen objednávku stáhnout ve
formátu .pdf nebo .xml, ale mají také možnost potvrdit/upravit
termín dodání a my o této navržené změně dostaneme notifikaci k odsouhlasení. Po letošních letních prázdninách dodavatelé
dostanou přístupová práva k modulu ISupplier a vše se bude
odehrávat v prostředí Oracle. Pro dodavatele nejde o žádnou
velkou změnu.

Pro nás však bude mít využití modulu v Oracle výhody. Jednak připravované změny uspoří čas – objednávka se v modulu iSupplier objeví hned po svém schválení v nákupní sekci
Oracle a není tedy zdržená čekáním na datový přenos na portál
Hubwoo. Ale hlavní výhodou je úspora za licenční poplatky provozovateli portálu Hubwoo a poplatky za množství přenesených
dat. Ty teď firmu Leroy Somer stojí každý rok cca 57 000 EUR.
Při využití Oraclu zaplatíme jednorázový poplatek 54 000 USD
a další užívání už bude zdarma.
Momentálně probíhá příprava a testování nového modulu,
v další fázi přizveme do testování některého z dodavatelů, abychom ověřili, že všechny informace proudí v obou směrech
správně. Schéma přenosu je popsáno na obrázku:
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Přes portál Hubwoo je doručováno 50% všech objednávek skupiny Leroy Somer. Týká se 200 evropských dodavatelů, z čehož
20 je jich z České republiky. Tímto elektronickým doručováním
a potvrzováním objednávek se snažíme minimalizovat ruční zadávání zakázek na straně dodavatele a ruční zadávání potvrze-

ných termínů dodání na straně naší.
Během podzimu bychom rádi ještě více rozšířili počet dodavatelů používajících tento IT nástroj.
Alena Kvapilová

Bleskovka
Zásoby se nám daří otáčet rychleji
Aktivity související s řízením zásob a rostoucí požadavky začínají přinášet ovoce. Za první měsíc fiskálního roku duben 2021
se povedlo dosáhnout dvojciferného čísla počtu obratů – povedlo se nám je otočit 10x za rok.

Nová Politika bezpečnosti
Nová Politika bezpečnosti a ekologie
NIDEC Leroy-Somer podepsaná Laurentem Demortierem byla přijata letos
v únoru. V rámci BOZP zmiňuje určitá
bezpečnostní rizika při práci, která jsou
nejen v naší společnosti významná a je
třeba se jim důkladně věnovat. Jsou jimi
elektrická rizika, rizika spojená se zvedáním, se stroji a s manipulací (karpální
tunely). Navíc fakt, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci
se týká náš všech, je zmíněn v přístupu společnosti k hodnotě
BOZP v tom, že je třeba neustále hledat rovnováhu mezi naříze-

nou bezpečností a osobně zvládnutou bezpečností v konkrétní
situaci.
V pohledu na ekologii nová politika představuje dva směry, kterými by se měla naše společnost ubírat. Jedním z nich je tzv.
green business, který má napomáhat vyvíjet u našich produktů taková řešení, která by našim zákazníkům šetřila energii, ale
i celému životnímu prostředí přírodní zdroje. Druhým je dekarbonizace ekonomiky v reakci na nový trend elektrifikace, kde
NIDEC Leroy-Somer je významným hráčem, už jen tím, jaké produkty vyrábí. Dekarbonizace významně pomáhá snižovat množství emisí skleníkových plynů.
Michaela Matysková

Rubrika zákaznického servisu
Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2021 vidíme, co všechno jsme
na našem oddělení dokázali. Zprovoznili jsme
odstavenou
zkušebnu
na hale 4J, kde jsme začali provádět funkční testy
Oprava rotoru v největším měděném
regulátorů, reklamovadole na světě v ruském Čeljabinsku
ných našimi zákazníky.
Provedli jsme více než 85 těchto expertíz, díky nabitým zkušenostem, jsme schopni lépe a účinněji řešit problém vzdáleně na místě
u zákazníka. Nejvíce zákazníci bojují s novým regulátorem D350
a jeho nastavením. Jako další oblast aktivity servisu, kterou jsme
zavedli je expertíza alternátorů reklamovaných v záruční době jedná se především o reklamace, u kterých je obtížné vyhodnotit příčinu na základě informací poskytnutých zákazníkem. Zde
stojí za zmínku odhalení mnoha problémů spojených s instala-

cí a používáním alternátorů především volby stupně ochrany
vinutí, připojení alternátoru k pohonu či vliv vibrací.
Samostatnou kapitolou našeho servisu je provádění generální
údržby generátorů. V loňském roce jsme provedli 14 generálních servisů generátorů především pro bioplynové a kogenerační jednotky. Na tuto aktivitu se chceme v letošním roce zaměřit. Pro letošní a následující roky jsme získali objednávku na
generální servis generátorů od konkurenčního výrobce Marelli
celkem na 18 kusů. Nesmím zapomenout na HelpDesk, kde zajišťujeme vysoký standard zákaznického servisu všem zákazníkům, partnerům, obchodní jednotkám, ba i výrobním závodům.
Zde řešíme každý měsíc více jak 200 různých požadavků. Mimo
již zmíněné činnosti pracujeme na mezinárodních projektech
servisu s konečnými zákazníky po celém světě, od lodí v kanadských přístavech, přes vodní elektrárny na Azorských ostrovech,
po největší měděné doly v Rusku. Po představu přikládáme několik fotografií.
Oldřich Jonáš

Příprava a měření generátorů před
chystaným generálním servisem
ve vodní elektrárně na Azorských
ostrovech

Instalace deflektorů ve vodní
elektrárně v gruzínské Mestii
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Generální servis alternátoru
Marelli pro kogenerační jednotku

Školení API
Od začátku dubna do 19. května probíhalo v několika etapách školení oddělení technologie OLO1 a OLO2 firmou API „Academy of Productivity and Innovations“. Cílem školení
bylo seznámit nováčky s analýzou a měřením práce včetně různých metod stanovení
optimálního tempa a prohloubit tyto znalosti u zkušených členů týmu. Součástí školení byla také praktická cvičení pro ověření pochopení zásad a metod analýzy a měření
práce. Během těchto praktických cvičení přímo na pracovištích v našem závodu jsme si
ověřili, že potencionální úspory nejsou skryty jen za precizním stanovením časových norem, ale i za mnohdy skrytými příležitostmi k optimalizaci procesu a omezení plýtvání.
Závěrem proběhla společná revize interní směrnice M.L.S. Holice Stanovení časových
norem tak, aby lépe odpovídala specifickým potřebám naší výroby. Věříme, že využití
poznatků z tohoto školení nám umožní udržet konkurenceschopnost a význam našeho
závodu pro skupinu NIDEC i v dlouhodobém časovém horizontu.
Jiří Zapletal

Zesílení rotoru na tankeru
v přístavu Gibraltar

Novinky ve vývoji informačního systému
Uběhlo čtvrt roku od posledního vydání Rotoru a máme tu další
novinky ve vývoji informačního sytému. Ve Webovém informačním systému (WIS) jsme pokračovali v automatickém sledování
a vyhodnocování vytížení strojů (OEE). Po sledování navíječek IR
jsme přidali další stroje, a to BWS 10 a 14 a svařovací robotickou
buňku. Ve všech případech jde o stroje v navijárně na OLO1.

Vývojem prošla i evidence a sledování zpracování objednávek
z Orléans na konstrukci. Byl upraven stávající program pro
možnost zpracování i objednávek na komponenty, byl rozšířen
o zadávání pořadí pro zpracování rozpisek a byl doplněn termín
zahájení práce na rozpisce. Tyto změny se promítly i do grafického zobrazení stavu objednávek ve WISu.
Další novinkou je vizualizace stavu impregnačních pecí na OLO2
MHV. Jde o propojení PLC pecí a interního IS pro automatické
zobrazení pozice výrobku, jeho teploty, času do konce cyklu
a teploty v peci.

Byl také vyvinut nový SW pro zobrazování informací na TV ve
výrobách, který umožňuje kromě tabulkových výsledků o stavu
výroby zobrazit informace i v grafické podobě. V této podobě
můžete vidět plnění měsíčního plánu výroby a zásobu zakázek.

Máme rozpracovány další akce, mezi které patří např. řízení
spouštění nového lisu rotoru na OLO2 propojením PLC lisu
a Caché včetně automatického vyhodnocení vytíženosti stroje
ve WISu a nové sledování produktivity na menší týmy s grafickým vyhodnocením. Tyto akce by dle předpokladů měly být
v době vydání tohoto čísla již dokončeny.
František Ulma

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
chtěl bych se s vámi podělit o životě odborové organizace v době COVIDu. I když o nás není mnoho
slyšet, život odborů se nezastavil a pracuje na běžné agendě.
Účastníme se různých on-line kurzů, připravujeme podklady
pro Obchodní rejstřík krajského soudu, podklady pro OS KOVO
atd. Dále spolupracujeme s vedením společnosti a BOZP
na provozních záležitostech. Toto je práce, která není moc vidět,
ale pro chod organizace to jsou důležité činnosti.
Přes mezinárodní oddělení OS KOVO jsme společně se slovenskými kolegy navázali kontakt s vedením společnosti NIDEC, kde
bychom chtěli uskutečnit pokračování Evropské rady zaměstnanců, tak jako to mu bylo v minulosti se společností EMERSON.
O dalších krocích vás budeme rádi informovat.
Co se týká blízké budoucnosti, situace kolem COVIDu se sice pomalu uklidňuje, ale přesto je stále omezující. Zda budou letos
nějaké zájezdy či jiné organizované akce, zatím opravdu nevíme.
Každopádně chystáme Konferenci ZO OS KOVO tzv. per-rollam,
to znamená, že vás seznámíme s dokumenty a po té je podepíšeme. Chystáme pro vás opět poukázky, které jsou mezi odboráři populární.
A nyní pár slov ke kolektivnímu vyjednávání na rok 2021. Chtěl
bych trochu uklidnit emoce, které vznikly po vyhlášení výsledků. Jednání letos proběhlo v sedmi kolech, a tak jako každý rok,
nebylo vůbec jednoduché. Na druhou stranu bylo konstruktivní,
za což všem zúčastněným moc děkuji. Prevít COVID nám neukázal jen stránku zdravotní ale i stránku ekonomickou. Ani jedna strana proto nešla do jednání s přemrštěnými požadavky,
ale šlo o dosažení kompromisu. A to tento výsledek opravdu je

a za tím si stojím. Celá společnost se nachází v ekonomické recesi, což se samozřejmě odráží i na nás. Ano, máme rekordní
výrobu, ale zároveň máme i rekordní ceny vstupů: materiál, kterého je navíc ve světě nedostatek, energie, atd. Vedení Leroy
Somer nemůže bohužel zvýšit cenu hotových výrobků o tolik,
jako šly nahoru výše jmenované vstupy. Vyrábět musíme, dodávat na čas a ve vysoké kvalitě musíme, ale za jakou cenu…..
Ekonomika se pomalu vzpamatovává, ale co bude dál? Tak daleko nikdo nevidí.
Tím vším chci jenom říct, že nelze vše vidět jen černobíle a že to
vše je zasazeno do kontextu vyjednávání. Byli a jsme ve spojení
s kolegy ekonomy a právníky, se kterými jsou kroky vyjednávání pravidelně konzultovány. A věřte nebo nevěřte, výsledek
nás řadí nad průměr. A trochu konkrétněji. V kolektivní smlouvě
zůstávají veškeré benefity, jako je 25 dnů dovolené, překážky
na straně zaměstnance, důchodové připojištění, odstupné
a další sociální oblasti. Součástí je i sociální fond, který byl letos
navýšen o 8%. Zvykli jsme si na to, brát tyto věci jako samozřejmost, ale není tomu tak. I o těchto tématech je třeba jednat
a obhájit je.
Samozřejmě všechny zajímá, kolik peněz dostanou ve výplatě. Jsem přesvědčen, že i v roce letošním mzdy porostou.
Ne možná tak, jak si mnozí představují, ale určitě na výplatní pásce uvidíte peníze navíc. Mimo průměrného navýšení
do tarifů v kategorii D a RD a individuálního nárůstu v kategorii
THP, byl zachován námi požadovaný čtvrtletní bonus. Letos je
o to transparentnější a jednoduší v tom, že kolik kusů vyrobíme
a splníme tímto plán výroby, tolik peněz dostaneme. Jako každý
rok se rojí fámy, „že na to stejně nedosáhneme“, ale zatím byl
v poslední době vždy bonus vyplacen.
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9

K navýšení nástupní mzdy: s touto problematikou bylo třeba
něco udělat. Chceme dostat do podniku kvalitnější spoluzaměstnance a ne ty, kteří se sem přijdou podívat, uvidí práci
a utečou. Sami si stěžujeme, kdo k nám chodí a jakou práci odvádí. Situace na trhu práce je taková, že musíme být konkurenceschopní a tím lidi získávat. Určitě to není tak, že bychom si
nevážili stávajících zaměstnanců. Ne, není tomu tak. Vždy dávám na tuto problematiku velký důraz a věřím tomu, že budou
prostředky, jak tyto zaměstnance ohodnotit. To je i případ kategorie THP. Vím, že rozhodnutí o individuálním přerozdělení
prostředků není populární a nebylo ani z naší strany jednoduché. Na druhou stranu máme určité záruky, že by navýšení mělo
být spravedlivé. I v této kategorii jsou ve mzdách diametrální
rozdíly, tak proč tomu trochu nepomoci a snažit se alespoň
o částečné narovnání.
Za ta léta, kdy dělám předsedu ZO OS KOVO, se v této společnosti nepřidávalo jen jednou, a to byla firma v hodně veliké hospodářské krizi. Jinak se vždy našly prostředky, jak mzdy navýšit.

Svědčí o tom i průměrná mzda v naší společnosti. Mnozí nás
osočují, že jdeme vedení společnosti na ruku, ale není tomu
tak. Naopak. Každý z vás má tu možnost, jít s námi na jednání
s vedením, přesvědčit se a ukázat, co ve vás je. A jak jsem říkal
v úvodu: neberme vše automaticky a nečekejme jen s nataženýma rukama. Pojďme proto něco společně udělat.
Závěrem vám všem chci poděkovat, pokud jste můj příspěvek
dočetli až do konce. Chci vám poděkovat za vaši práci a nasazení pro náš podnik i v této nelehké době. Že tu není úplně špatně
svědčí i to, kolika zaměstnanců se letos týká pracovní jubileum.
Chci vám poděkovat, že dodržujete hygienická a zdravotní opatření. I zde je vidět, jak pomalu se nemoc vzdaluje. Chci vám poděkovat, že se půjdete očkovat. A to nejen kvůli restauracím,
kultuře a dovoleným. Ale kvůli vašemu zdraví.
Přeji vám mnoho zdraví a také štěstí a krásný vstup do letního
období.
Ivan Přibyl

Výpočty vertikálních generátorů pro vodní turbíny
Naše výpočtové oddělení se zapojuje do výroby generátorů již
od samotného prvopočátku, kdy přijde požadavek na návrh
ložisek spolu s celkovou kontrolou hmotnostních a délkových
rozměrů. V případě, že s daným typem generátoru nemáme
zkušenosti, nebo jsou známé problémy z minulosti u podobných typů generátorů, je na uvážení právě výpočtářů, zda-li
doporučí jiný stroj nebo navrhnou integrační studii jako v tom-

to případě spolupráce s firmou ANDRITZ. Ta sídlí v Rakousku
a zabývá se designem a výrobou turbín pro vodní elektrárny
po celém světě. Firma si vybrala náš téměř 75 tun vážící
generátor řady LSA 62B pro svůj projekt s Peltonovou turbínou
v Gruzii. Již v raném počátku bylo patrné, že existuje riziko nízkých
frekvencí generátorů, které mohou zapříčinit vysoké vibrace. Výpočetní oddělení vyhodnotilo, že bude potřeba udělat analýzu
a vypočítat, kde se nachází vlastní frekvence této sestavy.
Požadavkem je, aby se tyto frekvence nacházely v dostatečné
vzdálenosti od frekvence otáčení. V tomto případě, kdy se jedná o 8-mipólový generátor, je cílem, aby se vlastní frekvence
nenacházely v okolí 12,5 Hz. Bylo potřeba zvýšit tuhost našeho
generátoru, jelikož jsme se nacházeli právě v blízkosti 12,5 Hz.
Společným úsilím se zákazníkem, kdy na naší straně došlo k vyztužení spodního štítu a na straně zákazníka k vyztužení krytu
turbíny, došlo k posunutí vlastní frekvence do bezpečné vzdálenosti.
Aleš Sobotka

Výpočty chlazení LSA 55
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LSA 55 je po dlouhé době první od základu nově navržený stroj.
Na trhu zaplní mezeru v nabídce mezi generátory LSA 54.2
a 56.2. Při vývoji bylo zohledněno využití jak stávajících tak
i nových komponent a uplatněna byla i nová zlepšení. Vzájemná interakce množství nových zlepšení nás nutí k obezřetnosti
a k velmi pečlivému ověřování požadovaných vlastností. V současné době je vyroben první prototyp a je naplánováno jeho
testování na zkušebně ve francouzském závodě v Orléans.
V našem oddělení konstrukce jsme na LSA 55 provedli řadu výpočtů chlazení za pomocí CFD simulací. První skupina výpočtů
se zabývala návrhem nového radiálního ventilátoru s důrazem
na vysokou účinnost, snížení počtu částí ventilátoru a kapacitu
chlazení výkonů v rozmezí 3 MVA až 6,5 MVA. Koncept ventilátoru vychází ze současně vyráběných ventilátorů pro menší stroje
využívajících lopatky z hliníkový letecký profilů. Požadavek na
snížení počtu součástí ventilátoru vedl k nutnosti návrhu nové
větší lopatky, ta bude v budoucnu použita i na ventilátorech

pro LSA 56 a LSA 58. Další důležité výpočty se týkaly ověření
přínosu použití nového typu izolačního materiálu rotorového
vynutí, výsledky předpokládají snížení teploty rotoru o 9 K.
Výpočty chlazení LSA 55 v současné fázi projektu naznačují,
že se návrh povedl. Teploty všech klíčových komponent splňují
normu s dostatečnou rezervou.
			
Jiří Hradil

Rozložení tlaku

Rozložení teplot

Seduo
Rozhodli jsme se zařadit novou rubriku k e-learningovému
portálu Seduo, které se rozšířilo mezi zaměstnance. Aktuálně
máme 54 aktivních studentů Sedua. V rubrice chceme inspirovat ostatní studenty ke studiu a doporučit jim zajímavé kurzy.
Mezi nejlepší studenty, kteří prostudovali nejvíce hodin patří:
1. místo: Lukáš Coufal studoval 44h 3m, absolvoval 49 kurzů
2. místo: Martin Ulma studoval 34h 11m, absolvoval 35 kurzů

3. místo: Radek Šindelář studoval 33h 23m, absolvoval 23 kurzů
Student Sedua Lukáš Coufal, vedoucí oddělení kvality OLO1, doporučuje kurzy pod taktovkou lektorů:
„Margareta Křížová – neskutečná a inspirativní osobnost, která sdílí
své zkušenosti. Doporučujeme pro TOP Management.
Pavel Wieser – jednoduché vysvětlování, kurzy pro základní návyky.
Vhodné pro střední management.

Renata Novotná – velice konkrétní kurzy, které vás posunou. Kurz
na zpětnou vazbu jsem si pustil už 4x a vždy si ho opakuji před měsíčním hodnocením s mým týmem. Doporučuji pro všechny.
Barbora Vacková – naprosto nejempatičtější školitelka, jakou jsem
kdy viděl. Vtáhne vás do školení a vždy si něco odnesete. Doporuče-

no pro všechny.“
V příštím čísle časopisu vás budeme opět inspirovat novými kurzy. Budeme moc rádi, když budeme moci doporučit další kurzy.
Pokud máte tipy, pošlete mi je prosím.
Lucie Šmoldasová

Lektorka Margareta Křížová

Lektor Pavel Wieser

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – nadále jedním
ze strategických cílů pro personalistiku v FY21!!
V každém čísle Rotoru se
věnuji tématu rozvoje lidí.
Minule jsem končila příspěvek tím, že jsme v FY
20 díky pandemii vyčerpali jen 42% naplánovaných
aktivit. Vládní opatření byla
nyní uvolněna a před námi
je lavina akcí, které byly po
měsíce zabržděny. Chceme vše dohnat dokud to
jde a prakticky to některé
kolegy dovádí až do stresu,
že kromě práce jsou najednou „samé školení“. Snažíme se to nějak sladit, před
námi jsou dovolené a neznámý vývoj v podobě případných dalších vln, proto ten pres…
Co se podařilo? Od dubna se znovu rozběhla SOFA jak pro parťáky, tak pro TH zaměstnance. Z odborných jsme realizovali
pro skupinu lidí z kvality, výroby a technologie OLO1 metodu
QRQC (procedura řešení interních problémů) – viz foto. Technologové si velmi pochvalovali praktický tréning Analýza měření
práce přes akademii API. Jazyky přes on line Teamsy nadále
pokračují a obnovily se odborné kurzy přes OHK Přerov – opět
hlavně pro technicky zaměřené kolegy v oblasti strojní, technologické, stavby strojů atd.
Na prezentaci výsledků a představení nových cílů 26. 5. v hotelu NH byly ukázány celofiremní cíle v rámci jednotlivých úseků.
Pro nás personalisty to bude zejména automatizace a digitalizace v podobě implementace nového informačního systému, vykrytí náborových vln, stabilizace určitých profesí, téma firemní kultury, snižování fluktuace ve výrobách

a evergreen v podobě podpory rozvoje dovedností našich
lidí. Úspěšné firmy táhnou lidi nejen zkušení, ale i vzdělaní,
znající nejmodernější metody a technologie. Vedoucí mají umět
vést lidi, inspirovat je, stmelovat a pracovat s talenty. I proto
SOFA! Náklad pak není náklad, ale investice. A tyto investice
naše firma dlouhodobě realizuje. Co by tento trend mohlo případně zbrzdit? Aktuální negativní vývoj cen materiálu, který je
v časopise zmíněn mými kolegy z mnoha stran, se bude propisovat právě do tlaku na snižování výdajů. Obvykle v praxi firem
nejméně „bolí“ právě ty v rámci vzdělávání. I proto se snažíme
pracovat s dotačními fondy, ačkoliv to představuje větší administrativní zatížení pro nás organizátory a řadu podmínek a omezení, vyžadování striktní účasti na dotovaných akcích pro účastníky. Nicméně smysl to má, jak jsem se výše snažila vysvětlit.
Katka Latham
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Vítejte v našich řadách
Dne 22. 2. nastoupila na pozici technologa
pro OLO2 Petra Hýblová. Petra bude nově
zodpovídat za část výroby zaměřené na montáž alternátorů řady Sillac a Orleáns, 47.2
– 52.3. Petra je absolvent UTB Zlín v oboru
průmyslového inženýrství a má zkušenosti
ze společnosti ALPS Electric Czech, která je zaměřená na výrobu elektrických komponentů pro automobilový průmysl.

Dne 3. 5. nastoupila do naší společnosti
na pozici vedoucí úseku logistiky Marcela Lepiarzová. Marcela má zodpovědnost
za veškeré logistické aktivity a je součástí
managementu firmy. S týmem logistiky se
bude věnovat celé komplexitě aktivit, počínaje řízením a plánováním zakázek, přes operativní zásobování, řízení skladů a expedice, až po agendu náhradních
dílů a prodejní podpory.
Pokračování na str. 12

Pokračování ze str. 11

Naše řady rozšířila taktéž 3. 5. Michaela Krikelová, která nastoupila na pozici personalistky na závodě OLO1. Studium němčiny ji
zavedlo do výrobní společnosti na Olomoucku, kde získala několikaletou praxi. Kromě
běžné HR agendy zajišťovala sama i nábor
zahraničních zaměstnanců z cílové země. Michaela bude
zastupovat personalistku pro závod OLO2 v době její nepřítomnosti.

Na pozici nákupčího nastoupil taktéž začátkem měsíce května Juraj Macejko. Juraj má
bohaté zkušenosti ze strojírenství, jak v operativní činnosti, tak i ve vytváření obchodních strategií. U nás bude mít na starosti
vyhledávání nových příležitostí k úsporám,
cenová vyjednávání, nákup materiálu, polotovarů a komponentů. Dále rozvoj stávajících i nových dodavatelů.

Interní přesuny
Od dubna 2021 působí na pozici Technical leader na oddělení výrobní konstrukce Orléans pan Lucian-Petru Tothezan.
V organizaci práce došlo na této části konstrukce ke změnám. Lukáš Hroch se opět věnuje aktivitám seniorního konstruktéra, Lucian organizaci práce týmu z pohledu technického a Aleš Sobotka si převzal vedení týmu po stránce soft a odměňování. Lucian, coby bývalý vedoucí konstrukce v Cluji, spolupracuje s konstrukcí v M.L.S. již od loňského července, kdy se
věnoval stabilizaci procesu MHV z pohledu konstrukce a pomáhal se zpracováním komplexnějších zakázek
Personální oddělení

Poukázky jako výhra
Tajenku křížovky nám pošlete nejpozději do 15. 7. 2021 na email: olomoucredakce.ials@mail.nidec.com nebo vhoďte vyplněný
odpovědní kupón do schránky u personálního oddělení.

Odpovědní kupón s výsledkem křížovky - Rotor č. 2/2021

Výherci z minulého čísla

Tajenka:

Jméno a příjmení:

Osobní číslo / Organizační středisko:
Martin Koutný
a Lucie Řezáčová

Ludmila Hansmannová

Gratulujeme výhercům za vyluštění
křížovky z Rotoru
1/2021, která zněla BŘEZEN SUCHÝ
DUBEN
MOKRÝ
A MÁJ PROCHLAZENÝ. Mezi 27 správnými odpověďmi
jsme vylosovali tyto
výherce:
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Martin Koutný,
Lucie Řezáčová
a Ludmila
Hansmannová
Všichni
výherci
obdrželi poukázku do Kauflandu
v hodnotě 400Kč.
Gratulujeme.
-red-

