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AKCE

Setkání výrobců automobilů: 
Srdečně vítejte ve SCHLOTE

21. listopadu budeme pořadatelem "Oborového fóra výrobců automobilů"  
v Saarbrückenu.

S ročním obratem zhruba 15,5 miliard euro a s více než 47.500 zaměstnan-
ci patří automobilový průmysl k nejdůležitějším průmyslovým odvětvím 
Sárska. Společně se sárskou automobilovou sítí automotive.saarland 
pořádáme poprvé ve Schlote oborové fórum průmyslové a hospodářské 
komory.

Pod záštitou "saaris" (saarland.innovation&standort e.V.) se 
konají v některém z místních podniků pravidelná setkání 
sárského automobilového průmyslu.

Hlavní náplní této akce je výměna informací a otevřený dia-
log pro lepší propojení v rámci odvětví.

Jsme rádi, že jsme jako SKUPINA SCHLOTE zapojeni do této 
sítě - pro lepší konkurenceschopnost a inovativní sílu.
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Když se má kulaté dostat do hranatého, potom je 
potřeba plán. Ve Schlote tomu není jinak než ve fotba-
le. Abychom i v budoucnu věděli, kam mířit, musí každý 
vědět, kde stojí brána a jak nejlépe dostaneme jako 
tým naše „míče“ za brankovou čáru.

Právě proto vznikla naše SCHLOTE strategická mapa 
s heslem „Future is us“. Jde o to, jak prostřednictvím 
komplexního myšlení a orientace na řešení zůstaneme 
díky inovativní technologii úspěšní a staneme se ještě 
úspěšnějšími.

Strategie „future is us“ není však pevnou konstrukcí 
či korzetem, ve kterém je celá skupina sevřená. Podle 

jednatele Jürgena Schlote můžeme strategii vidět jako 
„plot“, který nás má držet na správné cestě a chránit před 
případným odbočením. Ale o co se jedná?

Grafické znázornění strategie se skládá ze čtyř rovin. Nad 
vším stojí naše vize „úspěšní s inovativní technologií“. 
Velkým a nadřazeným cílem je „dosažení nadprůměrných 
výsledků pro udržitelný rozvoj naší společnosti“, jasněji: 
zajištění konkurenčních výhod.

Mluvili jsme s vedením SKUPINY SCHLOTE, abychom 
zjistili, jaká je ve skutečnosti strategie „future is us“.

Titulní téma

…nebo: Co společného má vlastně titulní obrázek našeho 
SMAG se SCHLOTE?

Finance

Profilujeme se jako
integrovaný dodavatel

Splňujeme nejnáročnější
požadavky na kvalitu a

dodací požadavky

ÚSPĚŠNĚ S INOVATIVNÍMI TECHNOLOGIEMI

Potenciály

Procesy

Zákazníci

Dosahujeme nadprůměrných 
výsledků pro udržitelný rozvoj naší 

společnosti Řídíme prodej a hospodárnost
našich výrobků 

Vyvíjíme konkurenceschopnou
strukturu nákladů

Zvyšujeme obchodní podíl
mimo kmenové OEM a
systémové integrátory

Zvyšujeme obchodní podíl
mimo náš hlavní trh

INSPIRUJEME NAŠE ZÁKAZNÍKY A VYVÍJÍME NOVÉ, VYSOCE ZISKOVÉ ZDROJE PŘÍJMŮ

Vyvíjíme a dodržujeme
naše normy 

Profesionalizujeme náš 
projektový a změnový 

management

Neustále zlepšujeme výkonnost
našich výrobních linek 

Máme jednotné a výkonné
systémové prostředí

€

USILUJEME O PROVOZNÍ DOKONALOST

Optimálně využíváme
naše závody

Vytváříme součinnost pomocí
výkonných centrálních funkcí 

Nákup považujeme za
strategického partnera

BUDÍME ZÁJEM U NAŠICH ZAMĚSTNANCŮVEDEME V TECHNOLOGIÍCH ŠETŘÍME ZDROJE
Vytváříme 

konkurenční     
výhody 

pomocí inova-
tivních techno-

logií

Identifikujeme 
nové trhy a 

nové produk-
tové skupiny

Rozšiřujeme 
naše odborné 

znalosti v 
technické 

oblasti

Identifikujeme 
potenciály 

úspory energie 

Pracujeme 
udržitelným 
způsobem 

prostřednictvím 
šetrného 

zachá-zení se 
zdroji

Neustále 
zlepšujeme 

naše 
manažerské 
kompetence

Zajišťujeme 
pracovní klima,    

ve kterém si 
vážíme hodnot

Podporujeme 
rozvoj našich 
zaměstnanců 
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Titulní téma

Jak vznikla tato nová strategie?

Grünhagen: Společnost jako SKUPINA SCHLOTE potře-
buje strategii, ve které se orientují všichni zaměstnanci, 
vedoucí pracovníci, nakonec ale i dodavatelé a zákaz-
níci.  Aby byla strategie „hmatatelná“, potřebuje jasnou 
strukturu, která je vizuálně prezentovaná. Jako základ pro 
procesy plánování je strategie také základním kamenem 
pro dohody o cílech, které byly pro rok 2017 uzavřeny  
s velkou částí vedoucích pracovníků. V následujících 
letech se tento proces rozšíří na všechny zaměstnance. 
Strategie je ústředním tématem procesů a postupů v celé 
společnosti.

Schlote: Hlavním důvodem bylo, že s touto strategií 
musíme seznámit lidi ve firmě, neboť ti jsou tím, z čeho 
se tato společnost skládá… z lidí. Výstup tvoří lidé. 
Každému musí být jasné, co je smyslem a účelem této 
firmy. Naší vizí je, být úspěšní s inovativní technologií.  
K tomu jsou nezbytné dva body: lidé a technologie. 
Teprve, když optimálně propojíme oba tyto komponenty, 
dosáhneme našich cílů. 

S „future is us“ chceme vyzvednout, odnést a inspirovat 
každého zaměstnance, abychom rozvinuli dynamiku a 
sílu, kterou potřebujeme k realizaci naší strategie a  
k dosažení úspěchu.

Co je pro Vás osobně nejdůležitějším bodem 
strategie?

Schlote: Myslím si, že obzvlášť důležité je, abychom 
všichni spolupracovali. Odvozeno z vize – každé oddělení 
má mít vlastní substrategii. Nacházíme se v obrovském 
procesu změn. Jen pokud se nám podaří srozumitelně 
komunikovat o tématech a zapojit všechny zúčastněné  
v jejich úseku, zvládneme potom i všechny nadchnout, 
aby šli s námi společně touto cestou.

Grünhagen: Skutečnost, že strategie byla vybudována 
v roce 2016 s celým týmem managementu.  Dříve to byl 
jeden z bodů kritiky vedoucích pracovníků, že se necítili 
být aktivně zapojováni do strategických otázek. Poučili 
jsme se z toho a tento kritizovaný bod jsme eliminovali. 
Nacházíme se v obchodní oblasti se zakázkami na velmi 
dlouhou dobu 5 – 7 let. Proto vyžadují také procesní 
změny ve SKUPINĚ SCHLOTE velmi mnoho času. Pokud 

teď nezareagujeme v raném stadiu na vývoj trhu, mohli 
bychom propásnout spojení s těmito změnami. To by 
bylo fatální, proto chceme a musíme včas, tedy teď, začít 
jednat.

Schulz: Cílem je „být úspěšní s inovativní technologií“. 
Protože jsme společností s vysokou technologickou 
náročností, o to důležitější je, že technologie hraje výraz- 
nou roli v naší strategii. Naše továrny jsou až do pos-
ledního centimetru naplněny technologií. Pokud je tato 
navíc ještě inovativní a máme tak konkurenční výhodu, 
že můžeme našim zaměstnancům utvářet lepší pracovní 
prostředí atd., potom je to také klíčovým bodem. Osobně 
bych si přál, abychom spolupracovali s partnery na vývoji 
technologií, abychom alespoň na určitou dobu získali 
výhodu před konkurencí.

Jak uplatňujete strategii „future is us“ v každo-
denním pracovním prostředí?

Schlote: Zda bude strategie úspěšně zavedena, závisí 
zejména na úrovni vedení a managementu. Management 
má také nejvyšší odpovědnost. Pro mě se změnilo to, že 
už neřeším tolik operativních otázek, ale mám zodpo-
vědnost za zavedení strategie. Společně s mými kolegy 
ve vedení firmy stavíme „plot“, v jehož rámci se musíme 
pohybovat. A když zjistím, že jsme sešli z cesty, potom 
musím zasáhnout. To znamená, že musíme pracovat 
výrazně víc strategicky a dbát na to, abychom zůstali na 
cestě. 

Grünhagen: Pro mě je důležité orientovat mou „veškerou 
práci“ na naši strategii. Záleží mi především na per-
sonálních otázkách. Naše školení „zdravé vedení“ je toho 
konkrétním příkladem a ukazuje, že to s naší strategií 
„future is us“ a naší odpovědností myslíme vážně.

Co mohou zaměstnanci ze strategie čerpat?

Grünhagen: Velmi mnoho, jelikož jsou teď definována 
centrální témata, která dávají smysl a obsah každo-
denní práci. KAŽDÝ má v rámci jeho postavení možnost 
sledovat nebo dokonce aktivně zasahovat do procesů 
změn. Mělo by být jasné, že je žádoucí více komunikace, 
více konstruktivní kritiky a diskuzí, abychom se neustále 
zlepšovali ve všech oblastech.
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Schlote: Důležité je, aby zaměstnanci pochopili, že 
jsou součástí velkého celku. Hrají velkou roli v dosažení 
úspěchu skupiny SCHLOTE. Každý zaměstnanec, který 
zde je, má důležitý úkol. Pokud tento úkol rád a dobře 
splní, máme opravdu velkou šanci přiblížit se k naší vizi.

Věříte, že se SCHLOTE v budoucnu otevře i jiným 
odvětvím?

Schulz: Otevření se novým odvětvím potřebuje nové 
zdroje a především spoustu času. Samozřejmě je tato 
oblast lákavá a otevírá nové možnosti. Proto jsme se 
rozhodli vybudovat nový úsek „Business Development“. 
Přesto zůstává mobilita důležitým tématem ve SKUPINĚ 
SCHLOTE.

Schlote: Samozřejmě, že máme i cíl podnikat v oblastech 
mimo automobilový průmysl, ale tady jsme v současnosti 
zcela na začátku. 

Od května 2017 je v závodě Harsum společnost 
Concept AG a zkoumá řadu výrobních procesů. 
Je to částí nové strategie?

Schulz: Firma Concept AG má se strategií jako tako-
vou málo společného. Jedná se spíše o procesy uvnitř 
společnosti a naši hlavní zásadu „usilujeme o provozní 
dokonalost“. Jde o to, jak vytížit závody a optimalizovat 
procesy. Aktuálně se jedná o otázky jako „Jak obsluhovat 
výrobní linku?“, „Jak udělat výkon transparentním?“, „Jak 
mohu tento výkon optimalizovat, kde jsou mé nastavo-
vací šrouby?“. Protože ve Schlote člověk často nevidí, jak 
jsme v průběhu času produktivní. V továrnách na výrobu 

automobilů můžete například neustále číst na obřích 
obrazovkách stav „Má být / Je“, takže je časový plán 
pořád na očích. Ve SCHLOTE člověk vidí hodně strojů, ale 
produktivita i kvalita zůstávají příliš abstraktní. Poznatky, 
které z tohoto projektu získáme, přispějí k tomu, že bude-
me zase o trošku lepší. 

Jaký dopad má „future is us“ na naše zaměst-
nance?

Schulz: Tato strategie, do které jsme investovali spoustu 
času a úsilí, by měla být s námi každý den. Všechny 
skvělé věci, které v ní jsou, musí být prezentovány všem 
zaměstnancům, abychom potom mohli společně realizo-
vat všechna témata. KAŽDÝ je důležitý na svém pracovišti 
a musí to také vědět. Všichni mohou přispět. Strategie 
nesmí být tématem jedné osoby.

Schlote: Spolu s týmem jsme definovali budoucí struktu-
ru odbytu. Tato budoucí struktura bude v průběhu roku 
postupně implementována. Budeme například pracovat 
s obchodními zástupci, kteří se pohybují na trhu, a  
s interním pracovníkem, který bude potom vše  
zpracovávat a podporovat obchodní zástupce.

Jaký dopad má strategie na celou skupinu?

Grünhagen: Strategie, přesněji nastavení a sepsání, vede 
k tomu, že se vedoucí pracovníci včetně vedení společ-
nosti už nemohou zříci odpovědnosti. Naše strategie je 
naším kompasem, kterým se všichni řídíme. A kdo jiný, 
než vedení společnosti, by se jím měl řídit? 

Titulní téma
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Titulní téma

Schlote: Myslím, že se ještě moc nezměnilo, protože 
všechno chce svůj čas. Samozřejmě, že jsme provedli 
organizační změny, které jsou již viditelné a částečně již 
znatelné, ale celý změnový proces potrvá minimálně 2-3 
roky. Potom uvidíme, zda je každý jednotlivý bod oprav-
du efektivní.

Schulz: Všichni zúčastnění musí vědět, jak má Schlote 
vypadat zítra. Jistě, každá společnost by měla dobře 
hospodařit, ale aby dosáhla dobrých výsledků, musí se 
nejen vedení společnosti, ale i každý zaměstnanec pra-
videlně ptát „Jak chceme utvářet budoucnost průmys-
lového odvětví?“

Kde vidíte Schlote za 5-10 let?

Grünhagen: Naše procesy budou do té doby stabilní,  
stejně jako naše postupy. Orientace na jiné odvětví se 

ukazuje správným směrem – do světa, který se  
z dnešního pohledu vyvíjí k jiným než spalovacím mo-
torům. Určitě budeme rozšiřovat asijský trh / závod  
v Číně a dosáhneme přes 50 % našeho obratu v nových 
projektech s novými zákazníky. Co si však hodně přeji, 
jsou úspěšní a spokojení zaměstnanci!

Schlote: Jsem si jistý, že stále ještě budeme působit  
v automobilovém odvětví. Jaké díly budeme vyrábět, se 
odvíjí od toho, jak se bude měnit trh a zda změníme naši 
úroveň výroby. To vše závisí na tom, čeho dosáhneme 
v našem úseku Business Development . Je však jisté, že 
budeme VŽDY vyrábět přesné součásti pro celé systémy.

Naši klíčoví zákazníci v automobilovém průmyslu čelí díky digitalizaci a novým konceptům mobility 
strategickému převratu. V souvislosti s tím stojíme i my před novými výzvami. V tomto kontextu jsme 
společně zahájili a rozpracovali tento strategický proces, abychom vědomě řídili rozvoj SKUPINY 
SCHLOTE až do roku 2025.

„Future is us“: Důležitá témata a „ochranný plot“ pro naši budoucnost:

 Díky inovativním technologiím budeme nadále úspěšně posilovat postavení našeho podniku 
 v konkurenčním prostředí

 Určíme a budeme rozvíjet talenty a kompetence, abychom mohli strategii prosadit

 Budeme rozšiřovat okruh našich zákazníků a získávat nové segmenty

 Budeme pokračovat v rozvoji naší společnosti od provozní efektivity až po provozní dokonalost

 Budeme vytvářet synergie centralizací společných funkcí 



8

"Fit for us"

„Fit“ pod tímto slovem si mnozí z nás představí pouze 
fyzickou kondici, přitom jde v našem novém projektu 
„fit for us“ o mnohem víc. Další oficiální významy slova 
„fit“ jsou totiž také výkonný, zdatný, schopný nebo 
způsobilý.

My u Schlote jsme pro pokrokové technologie a excelent- 
ní řešení. Abychom mohli zachovat tyto standardy, musí-
me spolu všichni pracovat jako jeden výkonný tým. 

Abychom mohli posoudit dobré zdravotní podmínky na 
pracovišti, vytvořilo naše personální oddělení společně 
se zdravotní pojišťovnou Barmer GEK dotazník „Zdraví na 
pracovišti“. Díky vysoké účasti v této anketě jsme odhalili 
klíčové problémy specifické pro daný závod. Jen tak 
můžeme začít společně pracovat na cílených řešeních 
vedoucích ke zlepšení. Na tomto místě bychom Vám 
chtěli ještě jednou poděkovat za vysokou účast. Firemní 
anketa, které se zúčastní tři ze čtyř zaměstnanců, je abso-
lutní raritou. Tím víc jsme hrdí na Váš velký zájem!

Co činí tento průzkum výjimečným?

Dotazovali jsme se v rámci všech závodů a zemí. Tím jsme 
mohli získat obraz o celkové náladě jak v jednotlivých 
závodech, tak v celé skupině. Můžeme tak rozlišit místní 
problémy od mezinárodních, abychom mohli pracovat 
rychle a flexibilně na řešeních.  

Také oznámení výsledků bylo nové. Schlote se vydalo na 
malý výlet (denně jeden závod) a individuálně v každém 
závodě představilo v hodinové prezentaci zpracované 
výsledky.

Co znamenají tyto výsledky?

Cílem je teď uspořádat práci zdravěji. Konkrétně to zna-
mená zlepšit pracovní podmínky, a tak podpořit jak dob-
ré zdraví, tak i spokojenost všech zaměstnanců. Přitom se 
jedná nejen o fyzickou zátěž, ale i o osobní výkonnostní 
hranice, kolegiální soudružnost nebo výkonnostní tlak, 
který někteří pracovníci pociťují. 

Ve skupině Schlote tvoříme z mnoha malých týmů 
jeden velký tým. Aby tento velký tým fungoval, musíme 
pracovat na úspěchu malých týmů. Každý jednotlivý 
zaměstnanec by měl být podporován, aby využil svůj plný 
potenciál.

My zaměstnanci
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Jak chceme dosáhnout našich cílů?

Prvním krokem je workshop, na který byli pozváni všichni 
vedoucí pracovníci. Vést tým neznamená jen ho řídit, ale 
i být jeho součástí a rozumět jeho potřebám. Na work-
shopu „Aktivní řízení“ bylo našim vedoucím pracovníkům 
zprostředkováno, jak může jejich vliv na tým změnit jeho 
celkovou dynamiku. „Zdravé vedení“ je abstraktní pojem, 
který vlastně znamená, že malými gesty nebo způsoby 
chování se může zvýšit blaho nejen jednotlivých členů 
týmu, ale i vlastní.

Bylo to všechno?

NE. S výsledky ankety na základě dotazníku „Zdraví na 
pracovišti“ teď můžeme flexibilně pracovat zaměřeni na 
jednotlivé závody. Díky mnohostranným možnostem 
vyhodnocování dostáváme bezprecedentní průhlednost 
hodnocení. 

KDE, CO a KDY neběží optimálně a JAK to 
můžeme změnit?

Všechny plánované akce a změny musí být jasně a s před-
stihem oznámeny všem kolegům prostřednictvím „good 
news“, e-mailů nebo vývěsek. 
 
Každý jednotlivý zaměstnanec ve SKUPINĚ SCHLOTE, je 
jedno jestli pracuje u stroje, na vysokozdvižném vozíku 
či u psacího stolu, je důležitý, to by mělo být jasné nám 
všem.  

S „Fit for Us“ chceme trvale vytvářet kulturu, která není 
zaměřená čistě na růst výkonů, ale mnohem více pomáhá 
každému jednotlivci k příjemnému pracovnímu prostředí, 
ve kterém může být rozvíjena vlastní pracovní vášeň a 
motivace. 

Spoluautorka: paní Sarah Tepper



10

Fotbalový tým v Číně
…také v Číně máme velký zájem na tom, abychom byli 
našim pracovníkům dobrým zaměstnavatelem.  
Poté co se tam objevil zájem o fotbalový tým, stáli jsme 
před obrovskou překážkou - neexistuje žádná zelená 
plocha, na které by se dalo zdarma kopat. 

Mezitím se našla pod širým nebem plocha, kterou si 
můžeme jednou týdně pronajmout, aby se tým v perfekt-

ních podmínkách připravil na další turnaj. Tato sportov- 
ní nabídka přilákala průběžně tolik zaměstnanců, že 
bychom mohli vytvořit tři Schlote fotbalové týmy. 

A po poslední sezóně se dvěmi turnaji, které lze považo-
vat za zahřívací fázi, se hráči plně připravují na turnaj ně-
mecké zahraniční obchodní komory, který se koná v září.

My zaměstnanci

Teambuilding – trošku jinak
Běžci ze Schlote Brandenburg se postavili 28.5.2017 
velmi zvláštní výzvě – 14 km, 26 překážek a to všechno 
za skandování „ jeden tým – jeden cíl.“

Xletix je dlouhý, překážkový běh, který lidé mohou zvlád-
nout jen jako sehraný tým. 

Potápí se do ledové vody, plazí se bahnem a přelézá 
se přes metrové barikády. Každý účastník naráží na své 
osobní hranice. Bez pomocné ruky nebo povzbuzování 
členů týmu je skoro nemožné běh vydržet.
 
Z našeho týmu se rozhodlo deset odvážných kolegů 
nastoupit do Xletix Challenge Berlin a prokázali zde vel-
kolepou týmovou práci. 

Jen málo akcí vyžaduje takovou úroveň důvěry, spo-
lupráce a spojení sil…Kolik Vašich kolegů jste již viděli 
plavat v bahnité řece?
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Claim management 
ve skupině Schlote 

Úkol claim managementu (řízení reklamací)

Pozice claim manažera spadá organizačně v rámci 
Schlote Holding GmbH do nákupu. Úkolem je prosazovat 
u dodavatelů nároky na náhradu škody a nároky v záruční 
lhůtě. 

Jak nám může claim management pomoci?

Pokud vznikne vadným plněním ze strany dodavatele 
škoda vyšší než 5.000 euro netto nebo pokud dodavatel 
neodstraní vadu během 4 týdnů, potom je povolán claim 
manažer. Pro úspěch jeho práce je důležité, aby byly 
poškození a nedostatky dobře zdokumentovány.

Následně jsou škody vyčísleny v penězích a vyfakturo-
vány dodavateli. Náhrada škody však nemusí být čistě 
peněžní, často se nabízí také možnost zápočtu s věcným 
plněním.

Každý je vyzýván

Každý zaměstnanec skupiny Schlote může významným 
způsobem přispět ke zvýšení úspěchu společnosti v dlou-
hodobém horizontu. Předtím, než se aktivně zapojí claim 
management, musí příslušné oddělení závadu oznámit a 
škodu přesně zdokumentovat. Vždy, když dodavatel pos-
kytne vadnou službu nebo zboží neodpovídá tomu, za co 
zaplatíme, měl by být dodavatel okamžitě informován.

Kvůli nenahlášeným vadám ztrácí společnost Schlote 
ročně spoustu peněz. Tyto peníze by se mohly lépe využít 
jinde, například pro další zlepšování pracovních podmí-
nek. Právě to pomáhá dlouhodobě zajistit pracovní místo 
každého jednotlivce.

Přestože si mnozí mohou myslet, že oznámení o vadách 
znamená další práci, každý si musí uvědomit, že ne-
nahlášenou závadu bude muset odstranit a tím investo-
vat výrazně víc času. 

Proto náš apel: reklamujte, aby se nám všem vedlo lépe.
Informace o procesech a šablonách naleznete v nové  
QWiki.

Autor: pan Stefan Lorisch

Future is us

Claim management 
ve skupině Schlote 
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Moderní představení značky

Naše podniková komunikace

Dlouhou dobu bylo Schlote známé jen modrošedým 
logem, nyní se ale stáváme barevnější. 

Naše firma vypracovala nový podnikový design, který 
se nyní hodí k podniku, ke kterému se Schlote v posled-
ních letech rozvinulo.
 

K čemu potřebujeme firemní design?

V našem podvědomí většinou spojujeme nějakou značku 
nebo podnik s určitým písmem nebo určitou barvou 
(například Coca Cola). Přesně toho chce Schlote nyní 
dosáhnout. S novou, měkčí a rozsáhlejší barevnou pale-
tou jdeme s dobou. 

Také v písemném styku jsou nyní jednotně vybrány druhy 
písma.  Cílem je, abychom my i naši zákazníci ihned po 
spatření druhu písma viděli spojení s firmou Schlote. 

Tím se chceme odlišovat od konkurence, jít s dobou a dát 
nám i zákazníkům příjemný vizuální zážitek, který zůstane 
v paměti.
 

Co se teď změní?

Modrá barva nápisu „Schlote“ v popředí šedého S zůstává 
v logu samozřejmě nezměněna. 

Nyní se už neomezujeme jen na modrou a šedou, 
popřípadě na výrazné červené, žluté a zelené tóny. Tyto 
nyní zcela ustupují paletě deseti nových barevných 
tónů Schlote. Tyto nabízejí na jedné straně více hracího 
prostoru, abychom informace lépe uspořádali, na druhé 
straně spolu lépe harmonizují a jsou tím příjemnější na 
pohled. 

Některé věci se již změnily. V Outlooku se nyní používá 
přednastavené písmo „Calibri“ a také „Schlote Good 

News“ a veletržní stánek již září v nových barvách.  
V budoucnu se budete častěji setkávat s těmito barvami 
ve SCHLOTE letáku, v prezentacích nebo na různých 
vývěskách. 

Od teď si může každý prohlédnout nový podnikový de-
sign také v Q.Wiki.

Schlote se v posledních 50 letech změnilo...

... a to musí být také vidět. Jsme podnik, který neustále 
rozšiřuje své potenciály a neustále pracuje na nových 
myšlenkách. Od teď platí, že se bude inovace našich 
produktů zrcadlit v našem projevu.
 
Našim úkolem v podnikové komunikaci je uspořádat 
úspěšné uvedení na trh a lépe zviditelnit podnik.

Novým uspořádáním firemního designu, stejně jako 
novým zaměstnaneckým časopisem chceme navázat na 
vývoj posledních let. Schlote se stalo dynamičtějším a 
právě z tohoto důvodu chceme náš vzhled omladit.
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My zaměstnanci

Běháme …
Schlote běhá od „Harsumu až do Česka“. V poslední 
době se v mnoha závodech utvořily běžecké týmy, které 
absolvují nejrůznější závody od maratónu po krátké 
tratě či závody jednotlivců až po týmové štafety. 

V našich osmi závodech se letos konalo šest firemních 
soutěží v běhání.  Kromě tohoto čísla vyjmenujme další 
fakta, která ukazují, jak aktivní naše skupina SCHLOTE 
opravdu je…

Fakta:

 Ve Schlote trikotu běželo celkem 89 běžců

 Celkem uběhli všichni dohromady neuvěřitelnou 
 vzdálenost 591,9 km
 

 To je dokonce o 30 kilometrů více, než je vzdušná 
 čára mezi našimi závody ve Wernigerode a 
 v Uherském Hradišti!

 Horkovzdušný balon by na tuto vzdálenost potřeboval 
 11 hodin a 16 minut

 Padající hvězda jen 0,002 sekundy

 Tato trať by se dala taky zvládnout 134-hodinovou
 procházkou

Akce Účastníci Každý běžec Celkem

Harzer 
Firmenlauf

8 běžců 2 km 16 km

Náš závod ve Wernigerode:

Akce Účastníci Každý běžec Celkem

Xletix 10 běžců 14 km 140 km

DAK Firmenlauf 
Potsdam

18 běžců 5,2 km 93,6 km

AOK Firmenstaf-
fellauf in Bran-
denburg / Havel

8 běžců 5 km 40 km

Náš závod v Brandenburg:

Akce Účastníci Každý běžec Celkem

B2Run 
Dillingen / Saar

9 běžců 5,3 km 47,7 km

Náš závod v Saarbrücken:

Akce Účastníci Každý běžec Celkem

B2Run 38 běžců 6,7 km 254,6 km

Náš závod v Harsum:
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Lepší, rychlejší, chytřejší:

Future is us

V posledních měsících byla „Q.Wiki“ hodnocena stále 
častěji negativně. Teď se to ale novým startem změní. 

Vzniká nová, lepší Q.Wiki. 

Zmenšili jsme chybové zdroje z prvního uvedení, které 
nám v některých úsecích systému vyloženě házely 
klacky pod nohy. 

Co je Q.Wiki?

Pomocí Q.Wiki si ulehčíme práci. Jedná se o dokumen-
tační nástroj, ve kterém jsou zobrazeny pracovní postupy, 
definovány úkoly a zpřístupněny informace.

Fungovat má na způsob online encyklopedie „Wikipe-
dia“. Naše poznatky jsou systematicky ukládány a jsou 
přístupné všem. Cílem je neomezená, nepřetržitá optima-
lizace znalostí. 

Co bylo dosud špatně?

Největším problémem bylo čekání na překlad. Po dobu, 
kdy se údaje nacházely v procesu překladu, nemohly být 
nově přepracovány. Protože překlad trval měsíce, nebylo 
možné s daty dlouho pracovat. To nesmírně brzdí rychlou 
výměnu znalostí a s tím spojený proces optimalizace.

Když se Q.Wiki zavedla poprvé, nebyla ani příprava op-
timální. Nebylo ani dostatečně sděleno, v jakém rozsahu 
a v jaké formě se mají data v systému spravovat, aby byla 
později práce jednodušší. Poznatky, které patří k procesu 
zavádění nového systému a které nás posunují dopředu.

Co se teď změní?

Za prvé Q.Wiki vypadá jinak. Design působí moderně-
ji. Kolegové, kteří tuto úpravu už znají, ji popisují jako 
„jasnější, strukturovanější a výrazně uspořádanější a 
přehlednější“.

Velká výhoda spočívá v tom, že už nebudeme zahlceni 
záplavou informací všech závodů. Na úvodní straně se 
uživatel přímo rozhodne pro příslušný závod SCHLOTE, 
který ho zajímá. Souhrnné procesy jsou tedy v prvním 
kroku vyloučeny, přesto zůstávají snadno přístupné. Po 
opětovném spuštění budou do Q.Wiki postupně zařazeny 
i Schlote FormTec a Rathenow.

Budoucnost programu leží na srdci také expertovi na 
Q.Wiki, panu Manueli Prinzovi. Ten představuje Q.Wiki  
v procesu revize podle IATF 16949 a vysvětluje její použití. 
V případě dotazů je nám všem k dispozici.

… a problém s překladem?

Tento problém je vyloučen. Po kontrole pracovníkem 
QMB (osoba pověřená řízením kvality) jsou zadané údaje 
přímo uvolněny a zapojení kolegové jsou automaticky 
informováni o změnách. Tlumočení probíhá průběžně 

nová Q.Wiki
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podle určitého schématu. Důležité procesy jsou upřed-
nostňovány a tlumočeny jako první.

Jak nám bude pomáhat?

Jak KONKRÉTNĚ budeme Q.Wiki používat, je ponechá-
no na každém z nás. Může nám říct, jaké máme úkoly, 
s jakými procesy jsme svázáni, zda něco spadá do naší 
oblasti odpovědnosti nebo o čí úsek se jedná, najdeme 
zde centrálně na jednom místě předlohy a dokumenty. 
Můžeme dodržovat pracovní postupy a tím pomoci našim 
kolegům. Všechny naše vědomosti můžou přispět k efek-
tivnější práci skupiny SCHLOTE.

Nejlepším způsobem, jak poznat novou Q.Wiki, je samo-
zřejmě ji používat. Doufáme, že nová, lepší verze všechny 
pozitivně překvapí.

Protože Q.Wiki je něco víc než pouhá procesní dokumen-
tace. Je na nás, abychom ji nakrmili správnými a uži-
tečnými informacemi. Potom se stane naším společným 
úspěchem!

Touto aktualizací a odpovídajícími korekcemi zvyšuje-
me naši transparentnost podle požadovaných auditů. 
Podporujte tedy management kvality při realizaci tohoto 
centrálního projektu.

„Q.Wiki ve zkratce“ 

 Nový design

 Nový proces překladu nás zrychlí

 Výměna osvědčených postupů a to i místního obsahu

 Obsah řádně odráží naše procesy

 Všechny osoby zapojené do procesu jsou aktivně informovány 

 (např. změny a uvolnění)

 Rychlé a efektivní předávání znalostí

 Nová správa šablon:

 Usnadňuje vyhledávání dokumentů v rámci celé skupiny

 Poskytuje nám aktuální informace na všech úrovních

 Průvodní dokumenty jsou úzce spjaty s příslušným procesem.

Spoluautor: pan Manuel Prinz
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Vzdělávání v Tianjinu odstartováno  –

Z našich závodů

Kromě Wernigerode, Saarbrückenu, Harsumu a Bran-
denburgu vzděláváme od září 2016 také v našem závodě 
v Tianjinu. Výzva, na kterou se těšíme. Začnu trochu 
zeširoka, abych objasnil, co to znamená vzdělávat v zemi, 
jako je Čína.

V Číně je koncept duálního vzdělávání prakticky ne-
známý. V posledních letech sice díky státní podpoře 
vyrostly jako houby po dešti mnohé odborné školy  
s dobrým technickým vybavením, avšak nárokům 
duálního vzdělávání nemůžou stačit. Často chybí důležitá 
praktická část v podniku. Místo toho přicházejí po třech 
letech z odborné školy mechanici třískového obrábění 
s nějakými teoretickými znalostmi o programování… 
Znalosti, jak se zachází s posuvným měřidlem či  
mikrometrem, ovšem chybí. 

S vědomím toho jsme se na začátku minulého roku 
s finanční podporou Německé investiční a vývojové 
společnosti (DEG) odvážili vstoupit do velkého projektu 
realizovat v našem závodě praktickou část vzdělávání 
budoucích mechaniků třískového obrábění a elektrikářů.

Náš závod v Číně je zcela nový. Stáli jsme tak před výzvou 
vytvořit celý vzdělávací koncept od začátku úplně nově. 
Ostatně neměli jsme k dispozici žádný certifikovaný 
subjekt, žáky, učitele, prostory ani vybavení. Výzvu jsme 
přijali!

V úzké spolupráci s panem Grasshoffem z Wernigerode 
jsme vypracovali podrobný vzdělávací program o celko-
vém rozsahu jednoho roku. 

přijali jsme výzvu!

Během dvou měsíců základního školení poznají učni:

naše výrobky včetně obecných výrobních procesů, učí se číst technické výkresy a manipulovat s měřidly a učebními 
pomůckami. 

Na základě toho v druhé části lépe poznávají stroje a výrobní prostředí. To zahrnuje:

zacházení s ovládacím panelem našich výrobních center s řízením Siemens 840Dsl, jednoduché povely našim ro-
botům s řízením Fanuc, jednoduché programování, práci s kontrolním programem na nástroje Artis, včetně procesu 
výměny nástrojů, jednoduché korektury v CNC-programu, kontrolu tlaku stlačeného vzduchu, změnu indexu atd. 

Třetí část zahrnuje : 

šestiměsíční praxi, při které jsou učni již zapojeni do výroby jako „plnohodnotní“ zaměstnanci. Specifické úkoly 
provádějí však ještě stále pod dohledem. 
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S tímto vzdělávacím programem v kapse jsme se prezen-
tovali před Německou komorou zahraničního obchodu 
(AHK) v Shanghai. Ta je oficiálním zahraničním zastou-
pením Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) 
v Číně. Je oprávněna posuzovat vzdělávací koncepty a 
vydávat absolventům příslušné certifikáty. Náš koncept 
byl úspěšný! AHK certifikuje naše absolventy po složení 
písemné zkoušky jako "Specialista pro CNC technologie 
(odborné zaměření: frézování)".
 
Ale učni nám stále chyběli. V univerzitě Sino-German 
University of Applied Sciences jsme našli partnera,  
u kterého teď jednou za semestr představujeme  
studentům náš vzdělávací program. Ze zhruba 50 až 
80 uchazečů za semestr si pro nás vybíráme dvanáct 
nejvhodnějších kandidátů – pomocí našeho dvoustupňo-
vého HRD-systému a následného testovacího pohovoru. 

Během posledních pohovorů na konci června 2017 jsme 
si uvědomili obrovskou atraktivitu našeho vzdělávacího 
programu. Naše pohovory jsme vedli čirou náhodou ve 
stejné dny jako náš zákazník VWATJ. Téměř všichni stu-
denti dali přednost pohovorům u nás před VW. Vědomí, 
že v boji o talenty v tomto oboru jsme na stejné úrovni  
s VW, byl zvláštní pocit hrdosti. 

Teď jsme měli studenty. Učitelé, kteří by zkrotili dvanáct 
dospívajících a navíc měli kvalifikaci, nám ještě chyběli. 
Nejprve jsme nominovali našeho tehdejšího obchodního 

manažera, pana Terry Zhanga. Ten patří k prvním zaměst-
nancům SCT a klade velký důraz na dodržování standar-
dizovaných procesů. Kromě něho jsme ještě přijali jako 
učitele Billa Zhanga (Oba nejsou příbuzní! Ve skutečnosti 
má zhruba 100 mil. Číňanů příjmení Zhang). Ten trénuje 
studenty v procesu třískového obrábění. Oba částečně 
podporuje pan Benjamin Schmidt, náš německý techno-
log. Ten učí studenty pracovat na stroji SW, stejně jako 
pánové Julian Dullien a Kelly Wu, kteří společně školí 
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Z našich závodů

na robotech. Tým doplňuje ještě pan Yang Wang, který 
umí vysvětlit technické výkresy jednoduše a stručně jako 
cestu ke kiosku za rohem.

Vzdělávací program… check! Certifikace… check! Stu-
denti… check! Učitelé… check! 

Prostory a vybavení…? Výzvu jsme přijali:
Abychom zajistili kvalitu vzdělávání, měli jsme vybudovat 
chráněnou oblast, kterou pan Grasshoff označil za velmi 
důležitou. Neměli jsme moc místa. Nakonec jsme se 
rozhodli přestěhovat naši jídelnu z přízemí do horního 
patra a použít tento prostor jako učňovskou dílnu. Teď 
tam máme k dispozici pracovní stoly, nástroje, měřidla a 
učební pomůcky, high-end notebooky s 3D simulačním 
softwarem a šestiosého tréninkového robota s řízením 
Fanuc. Dodatečně jsme vybudovali oplocené tréninkové 
místo přímo ve výrobní hale. Je vybaveno vertikální pě-
tiosou frézou DMG Mori (DMU 50) a Siemensem  840Dsl. 
Vybavení tréninkového prostoru je velmi blízké výrobní 
oblasti. Tréninkový robot a fréza mají stejné řízení jako 
jejich protějšky ve výrobě.  

Benjamin Schmidt, sám vyučený jako mechanik třísko-
vého obrábění, je nadšený: „Byl bych šťastný, kdybych 
mohl v dobách mého učení absolvovat praxi s takovým 
vybavením!“.

Vývojový program v Číně klade velkou váhu rozvoji od-
borného vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na praktické 
aspekty. Díky spojení práce a učení, kooperaci škol a pod-
niků a díky tréninkovým programům se rozvíjejí odborné 
schopnosti a znalosti.  

Jsme velmi hrdí, že můžeme tímto vzdělávacím progra-
mem přispět k pozitivnímu vývoji v Číně a děkujeme 
celému týmu za skvělý výkon! 

Autor: pan Fabian Gäde, 
projektový manager Schlote Tianjin
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Z našich závodů

závod vyučeno z toho zaměstnáno

Schlote GmbH Harsum 6 6

GAW, Wernigerode 5 5

Schlote Rathenow 1 0

Schlote China 11 9

Schlote Saarbrücken 2 1

Schlote Brandenburg 3 3

SCHLOTE GRUPPE 28 24

„Naši učni jsou hotoví, 
   přesto nám zůstávají věrní“

Je nám potěšením, že jste se rozhodli pro 
vzdělávání u nás ve SKUPINĚ SCHLOTE. 
Ještě větší radost máme z toho, že se tolik 
z Vás rozhodlo zůstat u nás jako zaměst-
nanci - welcome!

Každá kariéra začíná od malého. Rozhodující je přitom, 
jak se dá člověk rozvíjet. Vzdělávání, duální studium nebo 
práce ve Schlote slibují hodně možností, jak růst pro-
střednictvím úkolů a výzev.

Objevte i Vy, milí zaměstnanci, nové talenty pro náš 
podnik!

Naše nabídky na vzdělávání a nabídky práce najdete na:

JOBS.SCHLOTE-GRUPPE.COM

Začínat malý - vycházet velký!
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Harzgerode –

Z našich závodů

Nový závod v Harzgerode je ve skupině popisován jako 
„nejmodernější závod SKUPINY SCHLOTE“, ale je tomu 
opravdu tak?
 

Je Harzgerode opravdu ještě lepší než Čína?

Nejdříve si vyjmenujme podobné znaky: 
 Oba závody jsou technologicky extrémně nové.
 Oba stojí v přímé blízkosti slévárny.
 Oba závody mají vysoký stupeň automatizace.

Co je ale v Harzgerode jiného?

Za prvé je skutečností, že náš závod v Tianjinu existuje 
už tři roky. Tři roky jsou ve světě inovací a neustálého 
zlepšování opravdu dlouhá doba. 

Tři roky jsou celkově dlouhá doba – v roce 2014 mnozí 
z nás sledovali bez dechu na obrazovce tančící Helene 
Fischer a Německo se stalo fotbalovým mistrem světa.
Mezitím jsme měli spoustu času na to, abychom zdoko-
nalili naše nápady a dále rozvíjeli již ověřené věci. 
Pro novou továrnu proběhlo více než 100 optimalizací 
strojů a zařízení, aby se zvýšila efektivita, kvalita a zejmé-
na uživatelská přívětivost. 

Dodnes osvědčené stroje byly ještě jednou vylepšeny, 
jako například SW W06. Mimochodem, tento stroj a SKU-
PINA SCHLOTE spolu jdou už 13 let.

Když se u nás v listopadu 2004 rozběhl na zkoušku první 
stroj tohoto druhu, nikdo si nepomyslel, že se budeme 

spolu tak těsně vyvíjet. Roky jsme SW W06 v různých 
případech kritizovali a následně optimalizovali. Tím jsme 
co nejvíce využili potenciál tohoto stroje.

Tak jsme se strojem společně rostli.
 
Nyní, o třináct let později, stojí takový stroj SW W06 opět 
v naší hale. Nový, vyspělý a pokrokový.

Stejně jako náš závod v Harzgerode.

Rozhodujícím faktorem úspěchu je také poloha přímo  
v blízkosti slévárny. V Harzgerode se náš závod nachází  
v areálu našeho strategického partnera, firmy Trimet. Tak 
se trvale minimalizují logistické a přepravní náklady. Tím 
účinněji využijeme časovou úsporu, efektivitu a blízkost. 

Prostorová blízkost nám pomáhá, stejně jako našemu 
partnerovi, ke každodennímu zlepšování. Přímá zpětná 
vazba je nezbytná pro rychlá a flexibilní řešení, na kterých 
s naším partnerem pracujeme ruku v ruce.

…a co myslíme tím moderním?

Moderní je stupeň automatizace v závodě: podavače, 
přípravky a mycí technika jsou zcela flexibilní. 

Naše zařízení na odjehlování pomocí vysokotlakého vod-
ního paprsku zvládne díky flexibilnímu přípravku všechny 
typy dílů. 

Řídící jednotka dává stroji pokyn, jaký typ dílu se ojehlu-
je, a zvolí automaticky správný program. V praxi to zna-

podařilo se nám znovu se 
překonat?
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mená, že se zařízení nemusí znovu přenastavovat, pokud 
se změní typ nebo varianta dílu.
 
Cílem byla vždy kombinace větší flexibility a snadnější 
obsluhy efektivního stroje. A to se nám podařilo.

Co činí Harzgerode výjimečným?

Již na počátku tvorby konceptu byli přizváni budoucí 
operátoři a mohli tak ovlivnit rozmístění strojů a jednotli-
vé procesy. To přispívá k vysoce praktickému uspořádání 
strojů a pozitivnímu přijetí pozdějšími pracovníky. 
Každý člověk roste se svými úkoly a přesně to dělá i 
SKUPINA SCHLOTE. Dříve rozpoznáme chyby a následuje 
zlepšení. 

Harzgerode je nejpokrokovějším závodem naší skupiny. 
Ale jenom proto, že všechny ostatní závody již existují. 
Jen proto, že my VŠICHNI máme cenné zkušenosti  
z ostatních jednotlivých závodů, mohlo Harzgerode 
vyrůst tak pokrokově, nově a efektivně.

 Instalovalo se 11 obráběcích buněk, každá 
 se třemi obráběcími centry.

 885.000 skříní ročně se má dodat 
 zákazníkovi.

Exkurze:
Odjehlování se provádí vodním paprskem 
pod tlakem větším než 500 barů. Vodní 
paprsek směřuje na odstraňovaný otřep, 
který se potom odlomí.  Tím je dosaženo, 
že jsou odstraněny všechny otřepy.

Spoluautor: pan Martin Hausmann
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Z našich závodů

Nové tváře v týmu
Schlote New Faces

Schlote roste… nejen každý den novými úkoly, ale i náš tým se rozrostl v posledních měsících o několik kolegyň a 
kolegů! Nyní se nám nové tváře samy představují:

Schlote je pro mě…
opravdu víc než „jen zaměstnavatel“. Můžu říci, že tady 
můžu žít svou vášní k práci a tuto taky spoluutvářet. To 
člověk v dnešním pracovním světě tak často nevidí. 
Ve světě koncernu, ze kterého přicházím, jsou změny na 
denním pořádku. Smysluplnost však na mnohých úrov- 
ních mizí. Proto „nápad a jeho realizace“ se potom stává 
už jedním z životních úkolů.
 
Dynamičnost týmů a lidí u Schlote mě každý den nově 
inspiruje. Získávám zde pocit, že jsem nejen při tom, ale 
úplně v centru dění. Nápady jsou vítány a pragmatická 
realizace přináší úsměv do tváří kolegů. 

Právě to je ten motor, kterým se ráda nechám pohánět. 
Být součástí společnosti, která tak roste, mi nabízí každý 
den vzrušující témata a svobodu je kreativně uskutečňo-
vat.  

Jako dítě jsem snila o povolání… 
„reklamní poradkyně“ a policistka. Reklama mě vždycky 
fascinovala. Ke zklamání mých rodičů. Když se objevily  
v soukromých televizích novodobé reklamní bloky, měla 
jsem stálé vysílací časy. 

Obojí jsem nemohla však uskutečnit. Ale za policistu 
jsem se vdala.

NICOLE TÜRK

převzala v únoru 2017 firemní komunikaci 
SKUPINY SCHLOTE

Na mém pracovišti potřebuji…
 dobré kuličkové pero    
 alespoň osmkrát denně se zasmát
 můj Red Bull (o.k. ne denně, ale čas od času)
 skvělé kolegy v týmu

Během mého volného času mě najdete…
jako „cvičitelku“ v různých fitness studiích – od Hanno-
veru až po Gronau. Radost a vášeň z toho, že rozpohybuji 
lidi, se u mě rozvíjela zajímavým způsobem.

Radost mně vždycky uděláte…
tvarohovým koláčem. Neexistuje pro mě lepší koláč, než  
z trouby čerstvě vytažený tvarohový koláč!

Mým zvláštním talentem je …
hmmm, umím hýbat ušima každým zvlášť!
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Schlote je pro mě…
nová vzrušující výzva k vybudování nového oddělení a 
podporování mých kolegů. 

Jako dítě jsem snil o povolání… 
geolog.

Na mém pracovišti potřebuji… 
dobrý tým kolem mě

Během mého volného času mě najdete…
většinou ve fitness studiu nebo u jídla

STEFAN LORISCH

rozšířil tým SCHLOTE v únoru 2017 jako 
Claims-manager

Radost mně vždycky uděláte…
pozváním na pivo a grilování.

Mým zvláštním talentem je …
nejen naříkat, ale najít řešení.

Schlote je pro mě… 
s ohledem na mou profesi personálního vedoucího 
skvělou výzvou, které se rád postavím.

Na mém pracovišti potřebuji… 
plný hrnek kávy...

Během mého volného času mě najdete…
u stolního tenisu.

Mým zvláštním talentem je …
přistupovat k novým tématům otevřeně a nezaujatě. 

HOLGER ROTH

převzal v říjnu 2016 pozici vedoucího 
personálního managementu 

Radost mně vždycky uděláte…
když z mého prázdného hrnku na kávu uděláte opět plný.
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Schlote je pro mě… 
ideálním místem, kde můžu rychle zapojit nové technolo-
gie jako dobré řešení.

Jako dítě jsem snil o povolání… 
archeolog.

Na mém pracovišti potřebuji… 
hrnek kávy.

Během mého volného času mě najdete…
na zahrádce s pivem a výhledem na řeku Spree při odpo-
vědích na tyto těžké otázky.

Radost mně vždycky udělá…
když člověk nadšeně pracuje na úkolech.

Můj zvláštní talent…
jsem podědil.

SEBASTIAN RICHARZ

je již od ledna 2017 naším vedoucím 
technologie a systémů

Schlote je pro mě… 
nová cesta, na kterou se velmi těším. 

Jako dítě jsem snil o povolání… 
strojvedoucí (klasika).

Na mém pracovišti potřebuji…  
papírování (bohužel).

Během mého volného času mě najdete…
s mojí rodinou.

STEFAN JENKE

vede od července 2017 právní oddělení skupi-
ny SCHLOTE GRUPPE

Radost mně vždycky udělá…
když můžu pomáhat druhým.

Mým zvláštním talentem je …
klást otázky, když už je známá odpověď.
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Schlote je pro mě… 
společností s mnoha výzvami. Mnohé je ještě ve výstavbě 
a žádná rutina. To mě pobízí. Zkušenosti, které jsem  
v průběhu mnoha let posbíral, budou ve Schlote  
důležitou součástí při realizaci budoucích úkolů. Již 
započaté cesty povedu dál a budu je rozšiřovat. Těším 
se na to, že budu s mými kolegy z vedení a z mého týmu 
projektového managementu rozvíjet Schlote ve firmu, 
podle které se bude orientovat konkurence.

Na mém pracovišti potřebuji… 
„Dobrý pocitový faktor“ pracovat opravdu efektivně. 
Nejen atmosféra v kanceláři, ale i spolupráce s kolegy pro 
mě má vysokou hodnotu. Moje myšlenky by se neměly 
zaobírat nedostatky, raději se soustředím na mé úkoly.

Během mého volného času mě najdete…
jen zřídka doma, protože s manželkou hodně cestujeme. 
Od roku 2013 žiji v Dolním Sasku, v Braunschweigu. Moje 
rodina i já pocházíme z krásného Šlesvicka-Holštýnska 
a byli jsme přirozeně svázáni s pobřežím. Abychom se 
dobře seznámili s novým prostředím, vyrážíme rádi do 
Harzských hor a ještě několik let nám to jistě vydrží.  
Harzský turistický svaz vybudoval a vyznačil 222 turi-
stických stezek. Každé dva roky vyrážíme na dovolenou a 
poznali jsme tak už několik kontinentů.

Mým zvláštním talentem je …
zachovat klid i v těžkých a zdánlivě nepřehledných situ-
acích. Odpovídá to mé osobnosti spíše analyticky a struk-
turovaně přistupovat k věcem a hledat řešení. Přitom rád 
spojuji tým a vedu ho přes hlubokou vodu. Právě tyto 
vlastnosti mě dovedly do projektového managementu.

HUGO SCHORNSTEIN

je od června 2017 naším novým vedoucím 
projektového managementu.

Radost mně vždycky uděláte…
obyčejnými věcmi. Milé slovo, pochvala nebo drobná 
pozornost. Zcela vědomě to registruji a snažím se také 
mému okolí poskytovat malá potěšení.

Jako dítě jsem snil o povolání… 
spíše neurčitém. Díky mnoha sportovním aktivitám jsem 
byl už tehdy týmovým hráčem, proto jsem i svou pra-
covní budoucnost viděl ve výkonném týmu, i když spíše 
neurčitém. Během mé vojenské služby u námořnictva 
jsem mohl ve skupině speciálního nasazení jako potápěč 
spojit týmového ducha se sportovními výzvami. Tato výz-
va byla ovšem spíše vhodná pro jednotlivce. Přes několik 
let v oblasti automatizační techniky jsem později dospěl 
do projektového managementu. Mé kroky od osoby od-
povědné za automatizaci montážních linek v mezinárod-
ním automobilovém prostředí až po osobu zodpovědnou 
za vybudování celých závodů ve světě mě dovedly až  
k tomu, čím jsem dnes a co všechno umím. A pořád jsem 
ve výkonném týmu, a to v projektovém managementu.
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DR. OLIVER GEIGER

pracuje u nás od ledna 2017 jako vedoucí 
účtárny

MATHIAS HAAS

převzal v červenci 2017 vedení v oddělení 
energií a systémů.

DR. THOMAS KELLER

rozšířil náš tým v dubnu 2017 jako vedoucí 
managementu energií a životního prostředí.

Výzvy v našem oddělení jsou obrovské, protože je potřeba optimalizace 
procesů, systémů a organizace. 

Těším se na zvládání těchto výzev společně s mým týmem!

Schlote je pro mě… 
absolutní výzvou! Miluji změnu a rád podporuji nové věci. Mým cílem je 
vnášet nové impulzy, pohánět vývoj a vnášet akcenty, které nás všechny 
posunou dál.

Radost mně vždycky uděláte…
když mě spontánně pozvete na kávu a koláč.

Jako dítě jsem snil o povolání… 
myslivec.

Schlote je pro mě… 
vzrušující úkoly, milí a motivující kolegové a někdy také skutečná výzva.

Na mém pracovišti potřebuji… 
žvýkací bonbony a zelené rostliny. 

Během mého volného času mě najdete…
venku v přírodě a na zahradě při „těžké“ práci. 

Mým zvláštním talentem je …
Jsem skutečný multitalent 



27

Nový projekt 
 Kraftstoffverteilerleiste  (KVL)

Komponenty tohoto projektu byly doposud vyráběny 
dodavatelem z Indie. Z důvodu kvality byla však tato  
smlouva ukončena. Společnost VW následně získala 
dalšího dodavatele ‘UNIPART‘ a zadala opracování  
rozdělovače paliva naší SKUPINĚ SCHLOTE. 

U našeho zákazníka UNIPART i u konečného zákazní-
ka VW byly kapacity již vybudovány a mají tendenci se 

zvyšovat. Bylo proto pro nás výzvou, co nejrychleji zavést 
a rozjet proces a s tím spojenou výrobu. Díky dobrému 
výkonu našeho oddělení technické přípravy výroby při 
zavádění procesu jsme úspěšně dosáhli cílů stanovených 
zákazníkem. Skvělou práci odvedli taky kolegové ze 
Schlote FormTec, kteří včas vyrobili potřebný přípravek.

GAW 1087A (= rozdělovač paliva)

 Start projektu - únor 2017
 Výroba prvních dílů – duben 2017
 2 díly => Injector Cup (držák pro vstřikovací trysku) a Sensor Port (přívod paliva)
 Materiál => kovaná nerezová ocel 1.4301
 Stroj => SW BA321
 Výroba v sadách => 1 sada = 3x Injector Cup + 1x Sensor Port
 Zákazník => UNIPART Powertrain Application (Coventry, UK)
 Konečný zákazník => VW Salzgitter
 Montuje se do motoru VR6 2,5l TSI pro vozidlo VW Teramont (SUV, čínský trh)
 Dodavatelský řetězec:   Surové díly => Fa. Kampwerk (Plettenberg)

  Opracování => GAW
  Elektrochemické ojehlování => Fa. Benseler (Frankenberg/ Sachsen)
  Montáž fuel-rail => Fa. UNIPART (Coventry, UK)
  Montáž motoru => VW Salzgitter
  Přeprava lodí do Číny, kde se montuje do VW Teramont

 Kapacity:
  1. krok: 17.400 sad / rok + 30% Flex
  2. krok: 24.000 sad / rok + 15% Flex
  3. krok: 33.600 sad / rok + 15% Flex

 Díly jsou svařovány a letovány ve firmě UNIPART 

Malé nahlédnutí na projekt Kraftstoffverteilerleiste:

Z našich závodů

Autor: pan Guido Marten
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kolega

Představte si, že máte nového, němého kolegu. Ačkoliv 
vznikají někdy komunikační problémy, ulehčuje Vám 
práci. Nezazlívejte tomu chlapíkovi, že s Vámi tak málo 
mluví. Vždyť nemá ani ruce ani nohy a jen s jedním okem 
by měl mít vlastně velkou nevýhodu…
Váš kolega pracuje v kuse sedm dní v týdnu 24 hodin 
denně. Nespí a nejí. Jednoduše je zde, aby Vám pomohl. 
Přesto Vás potřebuje víc, než vy jeho. V tomto ohledu je 
ještě spíše učeň, kterému musíte zprostředkovat další 
znalosti. Neboť bez Vás nemůže Váš kolega svoji práci 
úplně vykonávat.

Schlote zkoumá

Od konce roku 2015 se naši kolegové v závodě v Česku, 
společně s firmou MTS (Modern Technology Systems) 
podrobně zabývali a zkoumali pilotní projekt, který by 
mohl znamenat skutečný pokrok v optickém testování 
dílů uvnitř SKUPINY SCHLOTE.

Vyzrálý kamerový systém Cognex In-Sight 7402 by mohl  
v Česku docílit 60 % úspory času při optické kontrole dílů 
„Halter 06L 903 143 A“ a „Halter 06L 903 143D“!

V případě výskytu údajné chyby, stroj tento díl automatic- 
ky vyřadí. V následujícím kroku jsou „chybné“ díly ještě 
jednou zkontrolovány pracovníkem. 

Dokonalost vyžaduje spoustu optimalizace

Od začátku roku 2017 jsou dva naši noví „kolegové“ ak-
tivní ve výrobě. Tři spolupracovníci, kteří prošli školením 
na kamerový systém, musí často toto „ třetí oko“ opravo-
vat. Odrazy a různá osvětlení způsobují, že kamery tento 
díl uvedou jako závadný, ačkoliv je v pořádku.

Tyto detaily se v nových programech stále zohledňují a 
zlepšují.

Nový, kritický 
V Česku se prověřuje kamerový 
systém k zajištění kvality

Z našich závodů
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Z našich závodů

Spoluautoři: pan Tomáš Petřík & pan Miroslav Mikulík

Kamerová technika se ještě musí zdokonalit, aby byla 
chybná hlášení minimalizována. V případě, že bude 
všechno perfektní, pak bude moci nová optická kontrola 
otestovat zhruba 3.800 dílů za den.

Spolupráce se strojem?

Technika může pracovníka ve SKUPINĚ SCHLOTE 
smyslně podporovat a ulehčit mu práci, nemůže ho však 
nahradit Jeden z posledních kroků před odesláním může 
být mnohonásobně urychlen a zjednodušen. Prostřed-
nictvím automatického procesu kamerového systému 
jsou sníženy možné chyby, které se v tom množství 

kontrolovaných dílů mohou objevit. Přesto musí být ještě 
několik málo dílů zkontrolováno lidským okem. Poté 
zařazeno do kategorie shodný či neshodný díl. 

Enormní časová úspora, aspekt ulehčení a nepřetržité 
zlepšování dělají z kamerového systému neuvěřitelně 
velkou inovaci ve SKUPINĚ SCHLOTE, která by se mohla  
v budoucnu využívat i v jiných sektorech.

 Kontrolovány jsou díly Halter 06L 903 143 A a Halter 06L 903 143 D.
 Díly se vyrábějí pro zákazníka DGH-Group. Konečným zákazníkem je Audi Hungária Zrt.
 Projekt se jmenuje Audi, Projekt EA888 Gen.3 , 2.0l TFSI.
 Díly jsou z materiálu AlSi12Cu, takže ze slitiny hliníku.
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Tímto heslem se přímo nebo nepřímo řídí každé 
oddělení SKUPINY SCHLOTE. „Orientace na řešení“ je 
jednou z našich nejdůležitějších hodnot.

Kolegové Dr. Thomas Keller a Oliver Ossenkopp myslí 
dnes nejen na zítřek, ale i na pozítří a dál. V oddělení 
energetického a environmentálního managementu se oba 
muži denně snaží vybudovat nový stabilní úsek  
s cílem minimalizovat emise a spotřebu energie. V zájmu 
budoucích generací se SCHLOTE chová v oblasti energie  
a životního prostředí zodpovědně.

Plánování je vším:

Právě z tohoto důvodu byli naši specialisté zapojeni už 
do prvních plánů pro závod v Harzgerode. Heslem bylo 
– najít pokroková řešení. Vodní lázně v předpírkách jsou 
nyní vyhřívány dálkovým teplem a celá hala je od počátku 
vybavena energeticky úsporným LED osvětlením. "Účinná 
energetická koncepce se zpravidla vyplácí od prvního 
dne, i když jsou počáteční investice vyšší. Úsporné efekty 
po celou dobu užívání chceme samozřejmě využít v celém 
SCHLOTE,“ uvedli kolegové. 

Propojené procesy pomáhají při každodenní 
práci

Systém řízení energie ISO 50001 bude v budoucnu inte-
grován do Q.Wiki, aby každému z nás pomohl neustále 
vylepšovat energetickou výkonnost. Systém řízení vytváří 
transparentnost procesů, strukturuje pracovní postupy a 
zviditelňuje kompetence. Dříve tomu tak ve Schlote ne-
bylo. Výsledkem je průběžný proces zlepšování, který má 
na skupinu pozitivní vliv. Procesy řízení kvality, životního 
prostředí a energií jsou spolu těsně propojeny, aby se 
dosáhlo co nejlepší spolupráce.

Třídění odpadů ve větším měřítku

Toto oddělení vypracovalo i nový koncept sběru odpadů 
ve výrobě v Harsumu, což v budoucnu využijeme i v ostat- 
ních výrobních halách SKUPINY SCHLOTE k rychlejšímu 
třídění a likvidaci odpadů. Úprava byla nutná z několika 
důvodů. Na jedné straně vznikla nová zákonná nařízení, 
na která náš podnik musel reagovat. Na druhé straně 
měla být práce ve výrobě uspořádána efektivněji. Odpad 
by měl být rychle zlikvidován, aby se naši kolegové mohli 
soustředit na své hlavní úkoly. 

V minulosti se často musela hledat správná popelnice 
pro danou látku, což nebyl v malé hale velký problém. 
Po obrovském rozmachu bylo nezbytně nutné nové 
uspořádání. SCHLOTE je podnik, ve kterém si ceníme 
udržitelnosti. Nový koncept sběru odpadu nám také 
pomáhá oddělit recyklovatelné látky od nerecyklova-
telných. Nové uspořádání pomáhá i tomu, že samotné 
popelnice jsou méně znečištěné. Výsledkem je očividně 
uspořádanější pracoviště, což v konečném důsledku mo-
tivuje i naše zaměstnance k udržování pořádku. 

Tento koncept je v současné době ve fázi zavádění. To 
znamená, že v Saarbrückenu je implementace již v plném 
proudu, ostatní závody budou následovat.

Záležitost s LEDkami

LED diody jsou skvělé, šetří energii a svítí jasně… to může 
být pravda v domácích podmínkách. V halách SKUPINY 
SCHLOTE jsou okolní podmínky ve výrobních úsecích 
skutečnou výzvou. Provozní prostředí zahrnuje mimo jiné 
vlhkost, nečistoty, mastnotu a vysoké teploty. Nejdříve je 
nutné prověřit, zda osvětlení vydrží všechny tyto vlivy.  

Z tohoto důvodu bude tento rok v Harsumu vybudová-
no testovací pole. Pokud zde LED diody obstojí, budou 

Energie & životní prostředí

Už dnes myslíme na zítřek
Energie a životní prostředí

Šetřit zdroje a inteligentně je využívat
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Energie & životní prostředí

převzaty do standardního konceptu osvětlení ve všech 
ostatních závodech. 
 
O vývoji tohoto projektu Vás budeme informovat v „Good 
News“.

Velké plány do budoucna

Zejména ve výrobě se spotřebovává obrovské množství 
energie. Stále ještě není možné, aby kolegové řekli, KDE a 
především KOLIK energie se na kterých místech spotře-
buje. 

Cílem Dr. Kellera a pana Ossenkoppa je vybudovat ce-
loskupinový, centralizovaný systém řízení energetických 
dat. V GAW již mají prvních zkušenosti s jiným systémem 
správy dat a právě tyto základní znalosti a cenné zkuše-
nosti nám pomůžou v novém plánování. 

Projekt se nachází ještě v testovací fázi, ale vize je veliká:
Inteligentní systém správy energetických dat by mohl gra-
ficky znázorňovat spotřebu energie a tím i slabá místa  
v celé SKUPINĚ SCHLOTE, ve členění na jednotlivé  
závody, výrobních jednotky a selektivně i stroje. Takový 
systém však vyžaduje dobrou infrastrukturu, ze které 

mohou do systému proudit data. To vyžaduje dobrou 
přípravu, která aktuálně může trvat dva roky.

Formou místních měsíčních energetických zpráv by se 
měla zajistit průhlednost v jednotlivých závodech. Pro-
tože je naše výroba vybudována podle různých výrobních 
konceptů, budou se do nového projektu začleňovat 
výrobní procesy tak, aby byly znázorněny smysluplným a 
srozumitelným způsobem. 

Úsek enviromentálního a energetického managementu 
se stal nepostradatelnou součástí SKUPINY SCHLOTE. Dr. 
Keller a pan Ossenkopp rádi předávají své znalosti a kom-
petence do celé skupiny. Z tohoto důvodu jsou v případě 
dotazů či podnětů kdykoliv k dispozici.

Spoluautoři: pan Dr. Thomas Keller & pan Oliver Ossenkopp
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Ve SKUPINĚ SCHLOTE mají muži i ženy rovnoprávné 
postavení. Přesto v některých článcích zaměstnaneckého 
časopisu upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od podrob-
ného způsobu psaní "zaměstnanci a zaměstnankyně", jak 
vyplývá ze zákona o rovnoprávnosti. Mnohokrát díky za 
pochopení!


