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Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Terminy szkolenia
10 maj 2019r., Katowice - Novotel Centrum
18 listopad 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z tematyką związaną z samymi paletami jak i z zasadami ich obrotu. Szkolenie przybliża zagadnienia związane z identyfikacją palet, a także ukazuje przykłady rozwiązań, jakie dzisiaj istnieją na rynku. Jednocześnie uczy właściwej oceny i klasyfikacji palet.
Profil uczestnika
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej magazynem i transportem oraz do samych magazynierów, kierowców oraz tych pracowników, którzy bezpośrednio dokonują identyfikacji i klasyfikacji palet. Dodatkowo szkolenie kierowane jest do przedstawicieli Działów Jakości, Produkcji, Zakupów oraz Finansów, którzy w sposób pośredni odpowiadają za obrót paletami oraz za koszty związane z tym obrotem w przedsiębiorstwie.
Korzyści dla uczestników
- znajomość tematykii związanej z samymi paletami jak i z zasadami ich obrotu,
- znajomość zagadnień związanych z identyfikacją palet,
- wiedza na temat oceny i klasyfikacji palet.
Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację MS PowerPoint a także przy użyciu materiałów szkoleniowych 
Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.
 Największy nacisk kładziemy na część praktyczną, gdzie wspólnie dokonana będzie identyfikacja palet i ich dalsza klasyfikacja przy wykorzystaniu palet znajdujących się w codziennym obrocie.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia proponujemy zawsze komfortowe warunki organizacyjne - najwyższej jakości sale konferencyjne oraz grupy o małej ilości osób.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Program szkolenia
Identyfikacja palet
1. Definicje palet.
2. Rynek palet na świecie i w Polsce.
3. Rodzaje palet.
4. Zmiany w ostatnich latach.
5. Normy i uwarunkowania prawne.
6. Identyfikacja palet.
7. Obróbka fitosanitarna.
8. Elementy łączne.
9. Choroby drewna.
10. Poole zamknięte.
11. Palety jednorazowe.
12. Karty Oceny Palet.
13. Przykłady z życia.
Zarządzanie paletami
1. Zakupy, naprawa i utylizacja palet.
2. Procedura obrotu paletami.
3. Umowy handlowe dot. palet.
4. Zagadnienia finansowe.
5. Drugie życie palet.
6. Pytania i dyskusja.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Zajęcia
10:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.

Progress Project sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
Tel. 22 460 46 00 
Fax. 22 460 46 04
e-mail: biuro@progressproject.pl
www.progressproject.pl

