Audi Hungaria Motor Kft.
"Gyakorlatorientált szakképzés keretén belül, tanulószigetek alapítása a termelésben”

A projekt rövid leírása:
Az Audi Hungaria az elmúlt 10 évben folyamatosan, egyre növekvő létszámban képzett
szakmunkástanulókat, akiket különböző módszerekkel, metódusokkal készítettünk fel arra, hogy
szakképzett munkatársakká váljanak, ami egyben a vállalatunk egyik stratégiai célja is. Az eddigi
tapasztalataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy abban az esetben a leghatékonyabb a
képzés, ha stabil szakmai alapokra tudunk építeni, és utána lehetőséget tudunk adni a Diákoknak,
hogy termelés közeli ismeretekre tegyenek szert. Az imént említett termelés közeli tapasztalatokat
pedig legjobban a már a projekt címében említett tanulószigetek kialakításával tudjuk elérni.
Az Audi Hungaria számára a tanulószigetek olyan képzési helyszínek, ahol termelési tapasztalattal
rendelkező, Diákok képzésére kinevezett Kollégák felügyelik a Tanulók szakmai felkészülését a
szakmájuknak megfelelő célmunkakör figyelembevételével. Az itt eltöltött képzés keretén belül a
Diákok rotációs rendszerben vesznek részt értékteremtő feladatokban (Pl.: termelésben használt
polcrendszerek kiépítésében), munkatársi képzésekben (Pl.: Lean képzés, Alapkészségfejlesztő
tréning, Virtuális szerelési tréning), illetve bevetésre kerülnek felügyelettel a termelésben.
A tanulószigetek koncepcióját 1,5 évvel ezelőtt kezdtük el kialakítani közösen az Audi Akademie-val a
motorgyárban, majd később az új járműgyárban. Első lépésként a tanulók a Projekt- és Tréning
Centrumban töltött egy éves alapozó képzés után további egy évre munkatársak mellé, a termelésbe
kerültek kihelyezésre, ahol később mint Kollégák lesznek beállítva. A kihelyezés keretén belül az
összes Diákkal foglalkozó Munkatárs felkészítésen vett részt, illetve átadásra került a Diákok
termelési tananyaga szakmánként és célmunkakörönként. A termelési oktatás hatékonyságát pedig
termelési vizsgáztatással mérjük. Ezekkel párhuzamosan pilot jelleggel bevezettük az első hivatalos
tanulószigetet a szerszámgyárunkban, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Jelenleg minden nagyobb területen (motorgyártás, prés üzem, karosszéria üzem, lakkozó üzem,
járműösszeszerelő üzem) azon dolgozunk, hogy a vállalat elvárásainak megfelelően a tanulószigetek
rendelkezésre álljanak. A jövőbeli tanulósziget koordinátorok kiválasztása jelenleg folyik, ugyanúgy,
mint a tanulószigetek helyeinek kijelölése. A következő tanulószigetek átadása 2014 nyári
gyakorlatára várható.

