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Charakteristika projektu
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 Automobilový priemysel

 Daimler AG – výrobca modelu MB X class

 ITW Automotive – dodávateľ pre Daimler AG

 Projekt riadený pre výrobu ofukovačov pre model MB X class 

 Multikultúrne riadený projekt

 SOP September 2017

 Trvanie projektu: 20 mesiacov

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Dovoľte mi, aby som v krátkosti predstavil projekt s názvom Andrew, ktorý som riadil pre automobilový priemysel. Ak niekomu nehovorí niečo Daimler, tak Mercedes Benz už určite áno. Daimler je koncern, pod ktorý patrí práve MB. Spoločnosť ITW je už v súčasnosti dodávateľom do uvedeného koncernu. Projekt, ktorý bol mnou riadený, sa týkal uvedenia do výroby ofukovače pre konkrétny model MB X class a zároveň bol ťažiskovým projektom pre získanie ďalších projektov pre výrobný závod ITW na SK. Projekt bol riadený multikultúrne, čo je nepochybne pre každého projektového manažéra dobrou skúsenosťou.  Model MB X class bol uvedený na trh v Septembri 2017, a teda aj daný projekt bol úspešne ukončený.



Charakteristika projektu
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Pre lepsiu predstavu som pre Vas pripravil obrazky prodkuktu na ktorom sme ako tim pracovali. Na obrazku je vidiet novy model auta MB X-class a jeho interier.



 Spojenie nemeckej precíznosti, španielskej temperamentnosti a 
slovenskej pracovitosti

 3 rôzne pohľady na riadenie a ich zosúladenie

 Projekt pred uvedením do série riadený výlučne nemeckým
koncernom Daimler AB

 Projekt po odovzdaní do série plne riadený výrobným závodom
Nissan Renault v Španielsku a Argentíne

 ITW Automotive slovenský výrobný závod komponentov pre 
nový model MB X class 

 Slovenský projektový manažér a jeho tím & Španielska
projektová manažérka s požiadavkami nemeckého koncernu

Zaujímavosti projektu
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Prvou a zásadnou zaujímavosťou bolo, že Daimler AG ako koncern začal spoluprácu so španielskym Nissan Renault. Spojili svoje skúsenosti, ale Daimler si svoju vedúcu pozíciu pri riadení pred uvedením na trh vziať nenechal.3 rôzne pohľady na celkový projekt – zosúladiť náročné požiadavky zákazníka, ktorý je pyšný na svoju značku, následne spojiť tímy ľudí v Španielsku, SK, Nemecku, aby sme splnili všetky očakávania a hlavne nezlyhali ako malý slovenský závod pre taký koncern ako je Daimler.Projekt riadený slovensko-nemeckým tímom s podporou z Číny zo strany dodávateľa(ITW) a akceptovaný nemecko-španielskym tímom na strane zákazníka s podporou z JaponskaProjektový tím rozdelený na dva samostatné tímy (core team a engineering team) riadené jedným projektovým/program manažérom



 Dôraz na informácie a správnu komunikáciu

 Dôsledné riadene zmien

 Prenos požiadaviek zákazníka na výrobný závod a zároveň
priniesť profitabilitu projektu

 Nepodceňovať dodávateľov a zároveň sa zamerať na ich
preverenie

 Zvýšiť povedomie o zodpovednosti výrobného závodu za
projekt už v predsériovej fáze

Best practices/lessons learned
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Chcel by som týmto upozorniť, že aj keď sa to zdá malicherné, tak realita mi ukázala, že je veľmi dôležité klásť dôraz na informácie, správnu komunikáciu, obzvlášť ak pracujeme s kolegami z rôznych krajín, bez ohľadu na to, že sú európania.  Úloha projektového manažéra je niekedy nevďačná aj z pohľadu toho, že ste predstaviteľom požiadaviek zákazníka a zároveň pracujete pre výrobný závod, ktorému chcete úspešným nábehom zabezpečiť zisk.Čo beriem ako poučenie pre moju prácu ako projektového manažéra je, že v procese nesmieme podceňovať dodávateľov, aj keď sú stabilní, a v neposlednom rade je nutné zvýšiť povedomie v našich výrobných závodoch,  že ak nám zákazník projekt dal, a teda nám dôveruje, je nutné, aby sa k tomu postavil aj výrobný závod zodpovedne už v predsériovej fáze a netváriť sa, že sa to týka iba projektového tímu.
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