Názov školenia:
FormelQ - zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG
Anotácia školenia:
Školenie FormelQ - zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG
pomôže účastníkom osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality
aplikovaných v automobilovom priemysle definovaných VW GROUP, pripraviť ich na
efektívne využívanie nástrojov kvality v podnikovej praxi pre odvetvie Automotive, kde
účastníci kurzu získajú teoretické a praktické skúsenosti z oblasti VDA a B2B portálu
pre výkon hodnotenia dodávateľov, auditov, výkonu analýz a plnení špecifikácií zo
strany VW GROUP na dodávateľov v celom reťazci.
Skúsení lektor (z prostredia VW), oboznámi účastníkov kurzu s prípadovými štúdiami
počas online prístupu na portál VW.
Spoločnosť Centrum vzdelávania – IMS, s.r.o. je registrovaným dodávateľom
a obchodným partnerom Volkswagen AG s prideleným Identifikačným číslom ID
D19758W.
Hlavné okruhy tém:
− Úvod do problematiky FormelQ
− Stanovené požiadavky pre zabezpečenie kvality dodávateľov a
subdodávateľov pre skupinu VW GROUP;
− Zmluvne dohodnuté pravidlá koncernu VW;
− Práca s portálom www.vwgroupsupply.com ;
− Vybrané požiadavky FormelQ Konkret
− Dohoda manažmentu kvality medzi koncernom VW a dodávateľmi
− Základné témy FormelQ Spôsobilosť
− Kvalitatívna spôsobilosť dodávateľov
− Smernice pre hodnotenie
− Základné témy FormelQ Nové diely
− Kvalifikačný program pre nové diely „ QPNI “
− 2-dňová produkcia, príprava a realizácia nových dielov
− Základné témy FormelQ Spôsobilosť software
− Zmluvne dohodnutej požiadavky na zabezpečenie kvality procesov
Cieľová skupina účastníkov:
− pracovníci, ktorí zabezpečujú procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre
VW GROUP,
− pracovníci, ktorí sa podieľajú na monitorovanie a riadenie dodávateľov
pre VW GROUP,
− pracovníci, ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami špecifikácií VW
GROUP pre zabezpečenie kvality nakupovaných dielov a hodnotenia
dodávateľov.
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Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (rozsah 16 hodín):
1. deň:
09:00 – 11:00 ........... Úvod do problematiky FormelQ
Typológia FormelQ;
Stanovené
požiadavky
pre
zabezpečenie
kvality
dodávateľov a subdodávateľov pre skupinu VW GROUP;
Zmluvne dohodnuté pravidlá koncernu VW
10:00 – 12:30 ........... Práca s portálom www.vwgroupsupply.com
Vybrané požiadavky FormelQ Konkret
Dohoda manažmentu kvality medzi koncernom VW a
dodávateľmi
12:30 – 13:00............ Obedňajšia prestávka
13:00 – 17:00............ Základné témy FormelQ Spôsobilosť
Kvalitatívna spôsobilosť dodávateľov
Smernice pre hodnotenie
2. deň:
09:00 – 12:30 ........... Základné témy FormelQ Nové diely
Kvalifikačný program pre nové diely „ QPNI “
2-dňová produkcia, príprava a realizácia nových dielov
12:30 – 13:00 ........... Obedňajšia prestávka
13:00 – 17:00............ Základné témy FormelQ Spôsobilosť software
Zmluvne dohodnutej požiadavky na zabezpečenie kvality
procesov
Rozsah školenia:
2 dni.
Odborný garant:
Ing. Róbert Jánošík – Licencovaný audítor VDA 6.3
Ukončenie školenia:
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú Certifikát o absolvovaní školenia
„FormelQ - zmluvne dohodnuté požiadavky koncernu Volkswagen AG“.
Certifikát má medzinárodnú validitu.
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Cena školenia:
OPEN školenie

IN-HOUSE školenie

ZÁKLADNÁ CENA

ZÁKLADNÁ CENA

Cena bez DPH / os

445 €

Cena s DPH / os

534 €

Individuáná dohoda s
klientom
Individuáná dohoda s
klientom

V cene je zahrnuté
• poplatok za kurz CAE®,
• rozsiahle školiace materiály,
• skúsený lektor s audítorskou praxou z prostredia VW GROUP,
• občerstvenie.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších
účastníkov zľavu vo výške 10 %.
Stornopoplatky:
Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom
konania záväzne objednaného kurzu:
•
•

záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi
účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o
zaradení náhradníka v e-mailovej podobe.
záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi
účtované storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

Spracovanie osobných údajov:
Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva
namietať spracovanie vašich osobných údajov je uvedené na stránke
https://www.auditcistoty.com/cleanliness-audits-excellence/kontakt/ v sekcii ZÁSADY
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
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