Pravidelná schůzka manažera lakovny se zástupci odborů - 25.5.2016
Přítomni: J. Kopenec, K. Hanuš, M. Charvátová
Téma

Odbory

Zaměstnanecký
průzkum

TPCA

Další krok

Informace o aktuálním stavu jednotlivých aktivit jsou vyvěšeny na nástěnce na hlavní chodbě. Spolu s přehledem aktivit
lakovny jsou zde i přehledy celofiremních aktivit a přehledy přesčasů.

Pravidelná aktualizace nástěnky, včetně
umisťování dalších informací

Bylo by možné vydávat obědy přímo na
lakovně?

Duben 16 - provedena anketa mezi zaměstnanci
Květen 16 - seznámení zaměstnanců s výsledky anekty
- předání výsledků ankety na oddělení IS&S k rozhodnutí

Informace o finálním rozhodnutí

Bylo by možné umožnit zaměstnancům
lakovny přecházet na oběd v kombinéze s
pláštěm (venkem)?

O této možnosti jsme již v minulosti uvažovali, ale byla zamítnuta z následujících důvodů:
* riziko zanesení nečistot na lakovnu
* riziko úrazu při nepřízni počasí

Uzavřeno

Pozice zastříkávání před
montáží

Jaký je aktuální stav přesunu pozice
zastříkávání na montáž?

Pozice je trvale přesunuta na montáži.
Do letní odstávky proběhne čištění lakovny. V týdnu 20 proběhlo jednání s dodavatelem.

Uzavřeno

O-konto - nabídka pro
TSG, údržbu

V O-kontu pro pracovníky lakovny TSG a
údržby není nabídka objednat si boty
UVEX, zimní oděvy a montérky. Přestože
lakovna pracuje v kombinézách, chodí
pravidelně např. na svařovnu, kde
montérky potřebuje.

Duben 16 - co se týká Uvex obuvi, změnili jsme v ročním počtu bodů (počítá se automaticky dle položek) současnou obuv
Targa 01 na obuv Uvex, aby si je mohli pracovníci bez problému dovolit. Roční přípočet bodů se tedy změnil z 1067 Kč na
2157 Kč.
Ohledně zimních oděvů se to má tak, že se běžně objednávají hromadně na distribuční skupinu. S platností od letošního
roku, tak GLs budou žádat o pravidelné nafasování zimních oděvů (1x za 3 roky) pro pracovníky TSG.

Fasování montérek stále řešíme informace na konci května.

Fontána na vodu - sealer

Na lince sealer není fontána na vodu a
V létě 2016 bude provedeno výběrové řízení na nového dodavatele. V rámci tohoto řízení jsme předali požadavky na
zaměstnanci této linky si proto musí chodit doplnění automatů a sodobarů na lakovně. Mezi požadavky jsou i sodobary na sealer a výměna sodobaru do kabin.
pro vodu na jiné linky (např. ED inspekce). Instalace sodobaru pro TC inspection by měla proběhnout ještě před výběrovým řízením.

Uzavřeno

Ergo problém na sealeru

Pracovníci sealeru na pozici nanášení
tmelu na podlahu mají problém s otlaky /
modřinami. Dle vyjádření lékaře se mohou
takové otlaky / modřiny hojit i více let.

Veronika Havlovicová zajišťuje objednání ochranných pracovních pomůcek. Dne 25.5. bude v manažerských komunikacích
informace o schválení investice pro robotizaci části sealerové linky. Po instalaci robotů bude tato pozice eliminována.

Uzavřeno

Otírací rám

Válce na primeru se musí neustále hlídat,
aby nespadly. Jsou s tím neustálé
problémy.

Do budoucna uvažujeme o automatizaci odvíjení. Již proběhlo jednání s dodavatelem, který nabízí jakousi nekonečnou roli.
O případném schválení tohoto projektu budeme informovat.

Uzavřeno

Vytápění tunelu mezi
lakovnou a 602

Jaký je aktuální stav této aktivity?

Informace naleznete na nástěnce s přehledem aktivit souvisejících s průzkumem. Momentálně probíhá příprava projektu
včetně stanovení finační náročnosti. Následně proběhne vyhodnocení finanční náročnosti a případné schválení realizace

Uzavřeno

Možnost výdeje obědů
přímo na lakovně

