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Moje przyszłe miejsce pracy
Przedsiębiorstwa produkcyjne na terenie Dolnego Śląska

Przemysł
wydobywczy:
 kopalnie
 rolnictwo
 ………

Przemysł
przetwórczy:
 chemiczny:
 spożywczy
 ……….

Przemysł
obróbczy:
 elektromaszynowy
 AGD
 ……….

Przemysł
zagospodarowania
odpadów:
 utylizacja
 recykling

KGHM Polska Miedź SA Lubin (18644) Volkswagen Motor Polska Polkowice (1168)
Grupa Impel SA ( 14 273)
PCC Rokita SA GK Brzeg Dolny (1121)
LG Electronics Wrocław Kobierzyce (1446)

3M Poland Sp. z o.o. (1500)
SCS Hygiene Products Sp. z o.o. Oław

Volvo Polska Sp. z o.o. Wrocław ( 2878)

Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. Wałbrzych ( 1661)

(*) Liczba zatrudnionych

GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Oleśnica (654)

Nowe inwestycje na terenie Dolnego Śląska
Jakie duże firmy przyjdą na Dolny Śląsk w 2017 roku? ( doniesienia prasowe)

Pod Jaworem fabrykę silników samochodowych wybuduje Mercedes
Remontować najnowocześniejsze silniki lotnicze chce u nas Xeos, czyli spółka córka
GE Aviation i Lufthansy.
LG Chem wybuduje u nas fabrykę baterii do aut elektrycznych,
Toyota wyprodukuje komponenty do aut hybrydowych i nowe silniki,
Koncern BSH zbuduje nową fabrykę AGD we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo produkcyjnej jako system logistyczny

Logistyka
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Zapasy
materiałów
i surowców,

Logistyka
produkcji

Zapasy
produkcji
niezakończonej

Logistyka
dystrybucji i utylizacji

Zapasy
wyrobów
gotowych i
odpadów
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Infrastruktura procesów logistycznych
Transportowa

Magazynowomanipulacyjna

Opakowaniowa

Informatyczna
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Czym zajmuje się logistka w przedsiębiorstwie produkcyjnym?
 Przepływami materiałów- ( od surowca do wyrobu gotowego)
 Magazynowaniem zapasów materiałowych ( surowców,
półproduktów, wyrobów gotowych, odpadów)
 Przepływami informacji ( od zamówienia do potwierdzenia dostawy)
 Przepływami wartości
 użyteczności postaci, miejsca, czasu, posiadania dla odbiorcy
 finansowymi dla dostawcy
 Pracownikami jako : decydentami i wykonawcami
 Zintegrowane zarzadzanie wszystkimi elementami w sferze
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i zagospodarowania odpadów

Zadania logistka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie zapasami materiałowymi
Zarządzanie
magazynowaniem

Zarządzanie
transportem wewnętrznym

Zarządzanie
realizacja
zamówień
Zarządzanie
pakowaniem i znakowaniem
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Cele kształcenia na specjalności
LOGISTYKA PRZĘDSIĘBIORSTWIA PRODUKCYJNYCYJNEGO
Przekazanie wiedzy
oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji
niezbędnych
do skutecznego i efektywnego zarządzania
(planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania)
przepływami materiałów , informacji i wartości
w przedsiębiorstwach produkcyjnych
w powiazaniu z bezpośrednimi dostawcami i odbiorcami

Kierunkowe obowiązkowe , poza standardowe ,specjalnościowe
przedmioty na specjalności Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjny
Zaopatrzenie
Przepływ
materiałów

Składowanie
zapasów

Produkcja

Dystrybucja

Infrastruktura logistyczna, Transport i spedycja
Logistyka
zaopatrzenia

Logistyka
produkcji

Logistyka
dystrybucji

Przepływ
informacji

Przepływy
wartości

Rachunek kosztów działań logistycznych, Finanse,
Rachunkowość i ekonomika transportu
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistce
Usługi finansowe w logistce

Integracja

Logistyka
zwrotna

Zarządzanie magazynem
Analiza danych w logistce ,
Systemy informatyczne SAP
, Modele decyzyjne, w logistce

Czynnik
ludzki

Utylizacja

Zarzadzanie pracą , Zachowania organizacyjne Organizacja
zespołów logistycznych, Motywowanie i ocena pracowników
Kształtowanie systemów pracy, Bezpieczeństwo w logistyce

Logistyka, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
Projektowanie procesów Metody analizy strategicznej
Zarządzanie mała firmą logistyczną Strategie logistyczne
Lean Production,
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Możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji na
specjalizacji Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Pełnienie funkcji kierowniczych i wykonawczych w różnych obszarach
funkcjonalnych przedsiębiorstw produkcyjnych wymagających
kompetencji w obszarze logistyki ,szczególności działach
 planowania i sterowania produkcją – działy logistki produkcji
 zaopatrzenia- logistka zapatrzenia- działy logistyki zaopatrzenia
 dystrybucji – działy logistki dystrybucji
 obsługi klienta – działy handlowe, marketingu
 transportu wewnętrznego- działy transportu wewnętrznego
 magazynowania – działy magazynowania

Dziękuje za uwagę

Logistyka w przedsiębiorstwach
produkcyjnych

…dla studentów myślących o swojej przyszłości w firmie produkcyjnej
Prezentacje przygotował:
Dr inż. Leszek Bednarz
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
pokój 721 „Z”
leszek.bednarz@ue.wroc.pl

