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Οι αφανείς ήρωες
της παραγωγής
Όταν μιλάμε για «παραγωγή» εύκολα το
μυαλό μας τρέχει σε μηχανήματα, σε εργοστάσια, σε προϊόντα και σε μια ευρύτερη
αλυσίδα ενεργειών, γεμάτη ζωή, δημιουργία,
κινητικότητα.
Όταν μιλάμε με όρους τεχνοκρατών όπως
ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, διασφάλιση ποιότητας, βιώσιμη ανάπτυξη, εύκολα
το μυαλό μας αναζητά λύση στην τεχνολογία,
στα συστήματα, στις διαδικασίες.
Σπάνια όμως το μυαλό μας πηγαίνει σε μια
κατηγορία μεσαίων στελεχών, τους χειριστές
μηχανημάτων και τους υπεύθυνους υποέργων, τους εργοδηγούς, που στην κυριολεξία
αποτελούν τη ψυχή του εργοστασίου, τους
αφανείς ήρωες της παραγωγής.

Αξίζει λοιπόν
να επενδύσουμε
επάνω τους, γιατί...
• Η παραγωγικότητα χτίζεται με ανθρώπους
από κάτω προς επάνω
• Η ομαδική κουλτούρα ξεκινάει
από τη βάση
• Η θεωρία καταξιώνεται στην πράξη

Εφαρμοσμένη
εκπαίδευση:
Η καλύτερη
επένδυση...
• Δημιουργεί νέα προσόντα
• Απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις

Που όμως είναι
πανταχού παρόντες
γιατί...
Είναι τα μεγάλα αφεντικά στα μικρά έργα.
Mε τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες τους
μπορούν να κάνουν θαύματα στη μείωση του
κόστους.
Είναι πολύτιμοι συνεργάτες στη διαχείριση
του χρόνου, στη διασφάλιση της ποιότητας,
στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Είναι κουβαλητές μεγάλων εμπειριών,
γνώστες μεγάλων μυστικών της δουλειάς,
φύλακες εσωτερικών κανονισμών για διαδικασίες, που κάνουν την καθημερινή βάρδια
να δουλεύει ρολόι.

• Ανοίγει νέες προοπτικές για τους ίδιους και
την επιχείρηση

Τα προγράμματα ΙΒΕΠΕ
• Μετατρέπουν τις εμπειρίες τους σε γνώσεις
και βοηθούν στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους
• Διευρύνουν τις γνώσεις τους σε παρεμφερή αντικείμενα, ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν σε ευρύτερο κύκλο δράσης
• Αναβαθμίζουν τον διοικητικό ρόλο τους
στην παραγωγική διαδικασία και τους
δίνουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην
αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας

Διαθέτουμε ευρύτατη γκάμα προγραμμάτων για χειριστές
και εργοδηγούς, όπως:

• Αυτόνομη Συντήρηση για Χειριστές Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

• Αυτόνομη Συντήρηση για Χειριστές Αυτοματοποιημένων
Συστημάτων

• Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων - Ασφαλής
Χειρισμός τους

• Χειριστές Γερανογεφυρών - Ασφαλής Χειρισμός
Γερανογεφυρών

• Βασικές Ηλεκτρολογικές Γνώσεις για Χειριστές
Μηχανολογικού Εξοπλισμού

• Χειριστές Εργαλειομηχανών - Εισαγωγή
στον Προγραμματισμό Ψηφιακά Καθοδηγουμένων
Εργαλειομηχανών (NC-CNC)

• Ο Ρόλος του Εργοδηγού στην Ασφάλεια Εργασίας
• Η Συμμετοχή του Εργοδηγού στο Management
της Επιχείρησης

• Προγραμματισμός Συντήρησης για Εργοδηγούς
& Προϊσταμένους

Επιλέξτε τα κατάλληλα για εσάς προγράμματα
ή ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα
συντήρησης που καλύπτει τις ανάγκες σας.

• 30 χρόνια δράσης
• Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

• Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια
• Δ ιδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων
και εξειδικευμένων εκπαιδευτών
• Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας
και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την
αγορά εργασίας
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα

Αξιόπιστος σύμμαχος
των σύγχρονων
επιχειρήσεων
στην προσπάθειά τους
για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας

Βόλος
Αλεξανδρούπολη

Για περισσότερες πληροφορίες:
• www.ivepe.gr
• facebook
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