POZVÁNKA
qdnrohqlh

Názov
školenia

Stellantis QIP V4 (Quality and Industrial Performance) - QSB+, NSA, PCPA

Termín a miesto
konania

3. - 4. október 2022
prezenčne

Cieľová 7.
Skupina

Školenie je určené pre predstaviteľov oddelenia kvality, výroby, logistiky, údržby, členom
projektového a industrializačného tímu.

Účastnícky poplatok:
Cena bez DPH 1 140 ¼

DPH (20%)

228¼

Cena s DPH

1 368¼

Na základe záväznej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o registrácii. Po obdržaní registrácie, nám prosím, obratom zašlite záväznú
objednávku, na základe ktorej Vám bude po absolvovaní školenia/skúšky zaslaná faktúra na úhradu. V prípade neúčasti je možné odhlásiť
účastníka najneskôr 7 pracovných dní pred konaním. Účastnícky poplatok sa nevracia, je možné vyslať náhradníka.

Prevodný príkaz:
banka: Tatra Banka a. s.,
číslo: 2621535285/1100
VS: ^/(+ŏ"'0Ò.5
KS: 0308
IČ DPH: SK2020699527

Garant a organizátor:

TRIGO pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Kontakt:

0JU0LURVODYD0Ui]RYi

E-mail:

trainings#VVNVN

Prihlášky:

9SUtSDGH]iXMPX]DãOLWHSURVtPY\SOQHQ~SULKOiãNX
QDMQHVN{U 7 dní pred školením
HPDLORPQDY\ããLHXYHGHQp NRQWDNW\

Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, Bratislava

ZZZVVNVN

&LHĐãNROHQLD
V roku 2015 automobilka Stellantis vytvorila nový systém hodnotenia priemyselnej výkonnosti svojich dodávateľov
prostredníctvom štandardu QIP. Táto metodológia obsahuje 3 typy hodnotenia, jednotlivé audity sú vykonávané počas
rôznych životných fáz produktu v rámci spolupráce so spoločnosťou Stellantis.
Cieľom tohto školenia je:
• poznať obsah procesu QIP (fázy a míľniky),
• porozumieť rôznym fázam hodnotenia pomocou auditu (NSA, PCPA, QSB +),
• pochopiť požiadavky štandardu QIP,
• byť schopný identifikovať odchýlky od požiadaviek,
• vytvoriť individuálny akčný plán na implementáciu nových požiadaviek.

Ukončenie školenia
Školenie bude ukončené krátkym záverečným testom. Účastník získa osvedčenie o absolvovaní školenia.

Školiteľ
Peter Varga – certifikovaný audítor a školiteľ (spoločnosťou Stellantis), pracuje v spoločnosti TRIGO Slovakia od apríla
2016 ako Senior QEC inžinier (Quality Expert Consulting). Hlavnou činnosťou sú zákaznícke audity (vykonaných 90+
NSA /New Supplier Assessment/ auditov pre nových dodávateľov spoločnosti Stellantis), špecifické školenia Stellantis
(APQP/PPAP, QIP V4 /QSB+, NSA/, CSR of Stellantis, a pod.).










  

  
        

Program školenia
1.deň

09.00 - 09.30

Úvod, predstavenie

9±170

Ciele školenia, podrobné programové a organizačné pravidlá
• Rámec QIP V4 a očakávania spoločnosti Stellantis
• 3 fázy QIPV4
• Proces hodnotenia a vplyv na zoznam ponúk
• Formát QSB + a pravidlá bodovania
• Harmonogram auditu
Preskúmanie požiadaviek QSB + (kapitola 1 až 5)

Analýza rizík a situácie spoločnosti v porovnaní s kapitolami preskúmanými v priebehu dňa. Simulácia
samohodnotenia.

2.deň
80±160

Preskúmanie požiadaviek QSB+ (kapitoly 6 až 10)
Analýza rizík a situácie spoločnosti vo vzťahu k kapitolám preskúmaným počas dňa. Simulácia
samohodnotenia.

3.deň
08.00–14.30

Preskúmanie požiadaviek QSB+ (kapitoly 11 až 16)
Analýza rizík a situácie spoločnosti vo vzťahu k kapitolám preskúmaným počas dňa. Simulácia
samohodnotenia.
Analýza ssamohodnotenia

14.30 - 16.00

Záverečný test
Vyhodnotenie záverečného testu
Záver a diskusia



