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A Műhelymunka kérdései

1. Miért fókusz a beszállító fejlesztés?

2. Mit csinál a beszállító fejlesztő?

3. Mihez értsen a beszállító fejlesztő?

4. Milyen a legjobb gyakorlat? – EFQM

5. Milyen a legjobb gyakorlat? – AUDI HU
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Mért fókusz a beszállító fejlesztés?
A Supply Value holland tanácsadó cég trendjei 2015-re

Beszerzési trendek 2015

• Az ellátási láncra fordított nagyobb figyelem

• Az erőteljesebb fókusz a költségcsökkentésre

• A rugalmasság iránti igény fokozása

Javaslatok a trendek követésére

• Kompetencia alapú partner kiválasztás

• Beszállítókkal közös megtakarítási lehetőségek 
felkutatása

• Az elvárások proaktív megosztása a beszállítókkal
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Mit csinál a beszállító fejlesztő?

Optimalizálja a beszállítókkal a szállítási teljesítményt?

Kiválasztja a legkritikusabb beszállítókat a beszerzéssel 
együttműködve és fejlesztési projekteket vezet?

• Támogatja/vezeti a beszállítói műhelymunkákat, azonosítja és 
priorizálja a feladatokat?

• Elemzi és optimalizálja a szállító belső folyamatait?

• Intézkedik a kiemelt ügyekben, részletesen definiálja a szükséges 
akciókat, és követi a szállító fejlesztési program megvalósítását?

Követi az előrehaladást és kommunikálja az 
eredményeket?

Visszacsatolja a tapasztalatait a vállalat folyamatainak 
fejlesztése érdekében?
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Mihez értsen a beszállító fejlesztő?

Megfelelő diplomával rendelkezik?

Elkötelezett a szállítási képesség fejlesztésére?

Megbízható tapasztalattal rendelkezik a szállítófejlesztés, a 
folyamatfejlesztés és a változáskezelés területén?

Készség szinten ismeri az értékfolyamat térképezést, a lean
módszereket, az FMEA-t…?

Megfelelő tapasztalata van a kiszállítás, a termelés tervezés és a 
beszállító kiválasztás területén?

Rendelkezik a szükséges nyelvtudással?
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Milyen a legjobb gyakorlat? - EFQM

A beszállítókat a fenntartható előnyöket szem előtt tartva 
menedzselik?

A stratégiával összhangban szegmentálják a beszállítókat?

Rendelkeznek az eredményes együttműködéshez szükséges 
irányelvekkel és folyamatokkal?

A kapcsolatok a kölcsönös bizalmon, tiszteleten és 
nyitottságon alapulnak?

A kölcsönös előnyök érdekében szakértelemmel, 
erőforrásokkal és tudással támogatják egymást?
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AUDI: WELLE 4 – Beszállító-integráció
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Forrás: 

Lean Forum 2015 

Beszállító-integráció; Welle 4 Projektek 

Varga Illés, 2015.04.17. 
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További információ 

Kvalikon Kft.

Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B

Telefon: (06-1) 201 12 35, 489 0003

email: nemeth.balazs@kvalikon.hu

honlap: www.kvalikon.hu
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