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Milé kolegyně, milí kolegové!

Spolu komunikovat – to je  stejně důležité v soukromém 
životě jako v pracovním prostředí. Z tohoto důvodu 
Vám prezentujeme dnes první vydání našeho nového 
časopisu pro pracovníky. Tento časopis má být jak 
zdrojem užitečných informací, tak i rozmanitou burzou 
nápadů podávající zprávu o aktuálních událostech 
ze všech závodu celé skupiny Schlote. 

V tomto prvním vydání Vám představujeme například 
nově vyvinutou vizi vedení, která bude zveřejněna 
v těchto dnech. Těmito poprvé písemně definovanými 
standardy poskytujeme našim vedoucím pracovníkům 
hodnoty a normy , kterými se skupina Schlote vyznačuje 
a které by se měly odrážet v každodenním chování 
Vašich nadřízených. Především otevřená komunikace 
a partnerská spolupráce jsou zde základním pilířem 
naší práce, abychom byli na trhu trvale úspěšní.

Spolu komunikovat – to ovšem pro nás znamená také, 
že se náš redakční tým těší na Vaše nápady, náměty 
a informace pro tento časopis.

Ať Vás čtení hodně baví!

Carsten Schulz, Generální ředitelJürgen Schlote, Generální ředitel

EDITORIAL
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Rekonstrukce firemního areálu 
v Harsumu je před realizací. 

Po dokončení kompletního projektu pro firemní areál v 
roce 2008 jsme se nyní dočkali: v říjnu bude zahájena 
první fáze rekonstrukce. Nejdříve bude nově upravena 
část administrativy, servisního prostoru a parkoviště. 
 
Realizace druhého stupně novostavby správní budovy, 
jež po dokončení stavebních prací bude mít plochu 
cca 680m2, proběhne pravděpodobně v roce 2012.  
 
Celkem je rekonstrukce firemního areálu rozložena 
na tři stavební fáze a  kromě novostavby administrativy 
a centrály skupiny Schlote zahrnuje i rozšíření logistiky, 
servisního traktu, výrobních ploch a výstavbu dalších 
parkovacích ploch. Právě z hlediska parkování dojde 
během výstavby k některým omezením před správní 
budovou.                      FK 

Schlote pověřuje v červenci 2010 
novou reklamní agentury. 

Reklamní agentura  CS77 je podnikem vedeným svým 
majitelem. Se sídlem ve věži letiště v Hildesheimu se 
stará o zákazníky z rozličných branží. Agentura se spe-
cializovala v minulých letech na péči o zákazníky ze 
segmentu automotive – speciálně na subdodavatele 
mezinárodního automobilového průmyslu. V červenci 
2010 se rozhodla skupina Schlote pro spolupráci s CS77. 
 
Od té doby se agentura věnuje tomu, aby skupině 
Schlote dávala novou vizuální tvář. Aktuálně podporu-
je agentura  skupinu Schlote při plánování úspěšného 
veletržního vystoupení na letošní IZB ve Wolfsburgu. 
 
Dále pracuje na nové internetové prezentaci skupiny. 
Kromě tvorby nové vize vedení a nového časopisu pro 
pracovníky vypracuje reklamní agentura CS77 v sou-
časné době nový a moderní corporate design designs 
pro skupinu Schlote.  „Jsme rádi, že skupina Schlote 
nás s důvěrou pověřila novým utvářením jejího vystu-
pování na veřejnosti a doufáme, že naše nápady a 
výsledky budou mít dobrý ohlas jak u zákazníků, tak i u 
pracovníků  skupiny Schlote“,  říká Sven Meyer, majitel 
reklamní agentury  CS77: „Vynasnažíme se v budoucnu 
co nejvíce, abychom přinesli svůj podíl k úspěchu této 
firmy.“                 Sven Meyer/CS77

INFORMACE V KOSTCE
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Zavedením poprvé vyvinuté vize vedení pro své vedou-
cí pracovníky nastoupí vedení skupiny Schlote novou 
cestu. Právě stále se měnící požadavky a vývoj posled-
ních deseti let si vyžadují stále více vývoj jednotného 
chápání vedení a definici standardů. Protože právě 
kvalita vedení směrodatně spoluurčuje úspěch podniku.

Novou vizi vedení je třeba chápat v prvé řadě jako 
ideál, který si vedení společnosti předsevzal jako cíl pro 
budoucnost. Tak jednotlivé zásady popisují požadavky 
na řídící pracovníky a poskytují orientaci s ohledem na 
jednotné chápání vedení . Tímto způsobem má být 
připravena cesta pro týmově a procesně orientovanou 
spolupráci v rámci všech společností skupiny Schlote. 
Vize vedení je třeba ale chápat nejen jako měřítko pro 
úroveň managementu. 

„Nová vize vedení má přispívat k tomu, aby byl každý 
jednotlivý pracovník hrdý a současně motivován ke 
společné práci pro úspěšný podnik.“, zdůrazňují oba spo- 
lečníci a jednatelé Jürgen Schlote a Carsten Schulz. 
Aby tento cíl byl dosažen, zabývá se vize vedení v pěti 
těžištních tématech partnerskou podnikovou kulturou 
a vedením orientovaným na dialog. Stěžejní význam 
mají zde respekt, spolehlivost, orientace na řešení a 
kvalitu i uvažování pro celek. 

Nová vize vedení nepřichází jen tak z ničeho: kromě 
vedení společnosti na jeho vývoji spolupracovali jak 
někteří vedoucí pracovníci, tak i podnikové poraden-
ství z ústavu Management Institut Bochum (MIB).

Jürgen Schlote/Carsten Schulz/FK

Nová vize vedení vyvinuta 
pro skupinu 

JEJÍ DOJEM ZŮSTÁVÁ 
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Co Vás vedlo k tomu vyvíjet vizi vedení? 

Skupina Schlote v posledních letech stále rostla a rozvíjela se. 
Soustředili jsme se zde v prvé řadě na výrobu našich produktů a 
na spokojenost našich zákazníků. Přitom jsme trochu ztráceli 
ze zřetele vzájemné jednání lidí v naší skupině. Abychom ale 
motivovali všechny pracovníky i nadále a byli i v budoucnu 
společně úspěšní, je z našeho hlediska důležité mít jednotné 
chápání vedení a řízení. 

Komunikace je přitom důležitým bodem v nové vizi vedení. 
Čím se pro Vás tato komunikace vyznačuje? 

Kromě nepravidelných porad k tématům každodenní práce je 
významné zejména otevřené vyslovení chvály a kritiky. Zde se 
ukazuje vzájemný respekt mezi nadřízeným a pracovníky: jed-
notlivý zaměstnanec pocítí , že je brán vážně, a je motivován. 
Tímto způsobem se buduje vzájemná důvěra a vytváří se základ 
pro úspěšnou spolupráci.

Pomocí vize vedení chcete i zapojit jednotlivého pracovníka do 
procesu vedoucího k úspěchu. Jak toho lze dosáhnout?

Každý pracovník má být v budoucnu dohodou o cílech více 
senzibilizován pro svou vlastní odpovědnost, aby ji optimálně 
vyplnil. Zapojení do vzdělávacích akcí má rovněž přispívat k tomu, 
aby byl každý motivován podílet se na rozvoji našeho podniku.  
          FK

„Nová vize vedení má přispívat
k tomu, aby byl každý jednotlivý

pracovník hrdý a současně
motivován ke společné práci pro

úspěšný podnik.“ 

– Jürgen Schlote
a Carsten Schulz

Generální ředitelé Schlote GmbH & Co. KG

Obsah nové 
vize vedení
 

RESPEKT… 
podporuje lidskou
vzájemnost jakož i profesi-
onální jednání.  

SPOLEHLIVOST… 
zajišťuje úspěšnou, spo-
lehlivou spolupráci a 
vytváří důvěru v týmu. 
 
HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ… 
zkracuje cestu k řešení 
tím, že výzvy zvládáme 
konstruktivně a s orientací 
na cíl. 
 
ORIENTACE NA KVALITU…
zabezpečuje budoucnost 
našeho podniku vynikající 
kvalitou výrobků a vysokou 
odborností zaměstnanců. 

KOMPLEXNÍ MYŠLENÍ…
zapojuje pokud možno 
všechny dotčené a 
všechny faktory, aby 
se dosáhlo rozsáhlého 
posouzení.

Od 2. vydání Vám
jednotlivá témata 
představíme podrobněji.

Zeptali jsme se.... 
Jürgena Schloteho a Carstena Schulze
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Aby i v budoucnu zaujala dobrou pozici na trhu a za-
jistila optimální a strukturovaný další rozvoj společnosti, 
rozhodlo se vedení  skupiny Schlote pro profesionální 
podporu zvenku. 
 
Z tohoto důvodu od prvního čtvrtletí tohoto roku pra- 
cuje v centrále firmy ústav Management Institut 
Bochum (MIB). Hlavními tématy práce podnikového 
poradenství je kromě vývoje nové vize vedení nyní 
její celopodnikové zakotvení.  
 
K tomu byly nejen s vedením společnosti a s vedoucími 
týmů vyvíjeny konkrétní opatření ke zlepšování jednání 
řídících pracovníků. Každý řídící pracovník je při realizaci 

vize vedení podporován ústavem MIB.   
 
Tak byla například uskutečněna taková opatření, jako 
workshopy vedoucích týmů, které mají napomáhat při 
realizaci vize vedení v každodenní práci.

Ústav MIB je důvěrně seznamen s praktickou realizací 
a se stálým zdokonalováním managementových 
struktur.  
 
Podnikové poradenství zde pečuje o firmy z průmyslu, 
obchodu, řemesla a služeb a poradí jim především 
z hlediska řízení kontinuálního rozvoje podniku a při 
utváření i optimalizaci procesů.  Kai Aurin/FK

Úkoly ústavu Management Institut Bochum (MIB) 
u skupiny Schlote 

Zleva doprava

Ansgar Schöllgen M.A.
Vedoucí projektu a koordinátor 

Eva-Maria Kristen-Seydel 
Vedoucí projektu 

Prof. Dr. Joachim Zülch
Společník – jednatel 
a vedoucí projektu

PODNIKATELSKÝM FITNESEM DO BUDOUCNOSTI 
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Zleva doprava 

Nové projekty Schlote 
Brandenburg 

GmbH & Co. KG

Radträger 
Zákazník: Volkswagen AG

Steuergehäuse 
Zákazník: Alu-Druck-Guss

Skupina Schlote získala pro příští rok dvě nové velké 
zakázky od koncernu Continental. Dceřinná společnost 
Continental Automotive GmbH tohoto známého 
výrobce pneumatik nechá v příštím roce vyrábět dva 
nové produkty ve dvou závodech skupiny Schlote. 
 
Jednak budou vyráběny celkem 261.000 kusů skříně 
turbíny u Schlote GmbH & Co KG v Harsumu, které pak 
Continental-Automotive GmbH v montážním závodě v 
Lahru zabuduje. 
 
A dále získala společnost Getriebe- und Antriebstechnik 
zakázku na výrobu 357.000 skříní palivového čerpadla 
ročně. Tato čerpadla jsou určena pro výrobce Peugeot 
Citroen a po výrobě ve Wernigerode se namontují v 
českém závodě Continental. Patrick Voss/FK

Continental spoléhá 
na kompetenci 
skupiny Schlote 

Dva nové projekty pro spo-
lečnost Schlote Brandenburg 
GmbH & Co KG
Dvě nové zakázky určují v Brandenburgu budoucí 
výrobu. 
 
Tak se nejenom podařilo získat novou zakázku od 
firmy Alu-Druck-Guss, v jejímž rámci se vyrábí rozvo-
dová skříň.  
 
“Zahájíme tento projekt nejdříve s 500 díly”, uvádí 
odpovědný vedoucí závodu Frank Radons.  
 
Kromě toho akciová společnost Volkswagen i 
nadále sází na skupinu Schlote a nechává od konce 
srpna vyrábět jeden držák kola v Brandenburgu. 
 
Odpovědný je zde pan Jörg Müller, vedoucí 
týmu jakosti.                                                   GM/FK

NOVINKY Z VÝVOJE A ODBYTU
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Srdečně Vás vítáme ve skupině Schlote!

Firemní výročí v září – listopadu 2010 
ve skupině Schlote 
Blahopřejeme Vám k desetiletému firemnímu výročí:

Blahopřejeme Vám k patnáctiletému firemnímu výročí:

Schlote GmbH & Co. KG 

Till Seelmann 01.08.2010  odborná příprava/ ekonom průmyslové výroby
Marko Salewsky 01.09.2010   odborná příprava/ mechanik třískového obrábění
Dennis Büsser 01.09.2010   obsluha stroje
Iskren Asenov 01.09.2010   obsluha stroje
Dennis Liedke 01.09.2010   obsluha stroje

Schlote GmbH Rathenow 

Stefan Meyer 01.08.2010   odborná příprava/ mechanik nástrojář

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 

Martin Büchner 01.09.2010   odborná příprava/ mechanik třískového obrábění
Björn Augustin 01.09.2010   odborná příprava/ mechanik třískového obrábění
Tom Wessel 01.09.2010   odborná příprava/ mechanik třískového obrábění
Michael Gohlke 01.09.2010   vedoucí směny
Wolfram Schill 01.09.2010   vedoucí technologie
Dirk Neumann 01.09.2010   obsluha stroje
Dennis Kunze 01.09.2010   obsluha stroje
Henry Schulze 16.09.2010   měřící technik

Přejeme Vám, aby Vaše práce odpovídalo Vašim představám, očekáváním a přáním. 

Schlote GmbH Rathenow 

Michael Puhlmann 04.09.2000   TMF

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 

Maren Maximilian-Pankratz  01.09.2000   KMB
Frank Dowiasch 01.09.2000   TIR
Michael Schumann 01.09.2000   TMF
Jörg Schubert 01.09.2000   TMF
Denis Becker 18.09.2000   TMF
Christine Ziegler 18.09.2000   TMF
Marina Gelhaar 18.09.2000  TMF
Rainer Tschuschke 13.11.2000  TMF
Gerd Goslar  13.11.2000  TMF
Heiko Teege 20.11.2000  TMF

Schlote GmbH & Co. KG 
Wilhelm Becker   13.11.1995   TMF
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Při přiležitosti 40. výročí firmy Schlote v roce 2009 pozvalo 
vedení společnosti všechny pracovníky a jejich rodiny 
na fotbalovou letní slavnost dne 12. června 2010. 
 
Slavnost, kterou zahájil pan Aurin (vedoucí personálního 
managementu) ve velkém stanu za výrobními halami, 
se odehrála celá v duchu mistrovství světa ve fotbale. 
Ve venkovním areálu stály pro všechny hosty různé 
cvičné brankové stěny a stolní fotbaly. Kromě střílení 
na brankovou stěnu, které vyhrál pan Belitz (technolog 
přípravy práce), se pro fotbalové fanoušky přenášely 
zápasy mistrovství světa  na velké plátno.

Ale i malí hosté si přišli na své. Je očekávali baviči, četné 
hračky a nafukovací hrady. Tak se nejen ti malí proměnili 
umným líčením v motýla, kočku nebo bájného tvora, 
ale i z nafukovacích balónů se vytvořily legrační figurky 
a zvířata. Navíc karikaturista sklízel velký  smích, protože 
nakreslil bleskurychle každého na papír jako směšnou 
postavu.

I o dobré jídlo a pití bylo v tento den bohatě postaráno. 
Velký ohlas měly především stoly s koláči. Těchto 32 
vlastnoručně upečených koláčů bylo prodáno v rámci 
darcovské akce, která docílila celkového výtěžku 
ve výši 317 eur. Vedení společnosti navýšilo darovanou 
částku na 500 eur a předalo ji iniciativě „Rodiny v 
nouzi“, které skupina Schlote pravidelně pomáhá. Na 
tomto místě patří velký dík všem pracovníkům, kteří 
se postarali o tolik koláčů.

Na zdařilý závěr se poslaly stovky nafukovacích balónků 
do nebe. Přes chladné a lehce deštivé počasí skon-či-
la letní slavnost až v pozdních večerních hodinách. 
 
Zvláštní díky patří všem pracovníkům, kteří přiložili ruku 
k dílu a organizovali tuto letní slavnost a pomáhali při 
ní, dále děkujeme vedení společnosti, které tuto oslavu 
umožnilo.

Janice Aigner/Nadine Gilke/Julia Langolf/FK

Vydařená oslava pro velké i malé. 

LETNÍ SLAVNOST 2010 V ZÁVODĚ V HARSUMU
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Vynikající kvalita produktů a procesů, vysoká kompe-
tentnost našich pracovníků – to jsou požadavky, které 
kladou na nás a naši práci jednak naši zákazníci, ale i 
my sami. 
 
Abychom to dokázali vždy zajistit, je třeba pravidelně 
provádět certifikaci. V této souvislosti je třeba vidět i 
certifikace našeho systému managementu jakosti dle 
TS 16949 provedené v závodech Harsum a Wernigerode 
letos na jaře. 
 
V rámci těchto auditů byly dobře hodnoceny v 
Harsumu především koncept školení a organizace 
i provádění rekvalifikace, ve Wernigerode se pak 
líbily provedené a plánované investice a pozitivní 
trend u ukazatelů jakosti. Ovšem některé hlavní 
odchylky v obou závodech vedly k dodatečnému 
auditu: ve Wernigerode byly kritizovány v prvé 
řadě procesy přípravy práce, kdežto v Harsumu byly 
negativně hodnoceny sériová výroba a vývoj i odbyt.  
 
Přes tyto body kritiky získaly oba závody na konci od 
nového auditora společnosti TÜV NORD Cert GmbH 
vytouženou certifikaci. Jako další závod se bude snažit 
Brandenburg o recertifikaci.     Frank Baumgarten/FK

Již několik měsíců lze nyní po delší době příprav 
aktivně používat nový CAQ software z názvem QSYS.  
 
Tento výpočetní systém automaticky vytváří jednotlivá 
rozhraní nutná k zajištění jakosti toku zboží, tedy rozhra-
ní mezi plánováním a řízením výroby, PSI Penta a 
managementem kvality. 
 
Tak je v tomto novém systému současně vidět napří-
klad příjem a výdej zboží, zaúčtované kontrolní práce 
nebo reklamace. 
 
Vytáhne-li si tento software určitý díl nebo prvek, 
zobrazí rovněž všechna příslušná data. Tímto způsobem 
se nejen vytváří rozhraní mezi celkovými procesy, 
ale zjednodušují se především i pracovní úkony.   
    Frank Baumgarten / FK

Chvála a kritika 
při recertifikaci  

Rychle a automaticky –  
Nový CAQ software rozhraní 
QSYS uveden do provozu  

MANAGEMENT KVALITY

Zleva doprava

Certifikát pro systém 
managementu jakosti 
dle ISO/TS 16949:2009
Schlote GmbH & Co. KG

Certifikát pro systém 
managementu jakosti 
dle ISO/TS 16949:2009 
Getriebe- und Antriebstechnik 
Wernigerode GmbH
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Kdejaký kolega 

zbytečné znalosti užitečné znalosti

se asi již ptal, kdo asi bude ta drobná blondýna, kterou 
je již několik týdnů vidět v závodě v Harsumu: jmenuje se 
Iris Techelová a od poloviny července je novou ve-
doucí týmu Management jakosti.

Má ukončené vzdělání jako technická kreslička a 
absolvovala inženýrské studium fyzikální techniky. 
Po studiu získala nejdříve osm let praxi v oboru 
managementu jakosti automobilového průmyslu 
v montážní firmě na tlumičové ventily osobních 
automobilů ze skupiny HAUNI v Hamburgu. 

Pak pracovala téměř deset let v podniku pro obrá-
bění hliníkových tlakových odlitků ze skupiny ae-group 
poblíž Lübecku. V této společnosti bylo jejím prvním 
úkolem budovat systém managementu jakosti dle ISO 
TS 16949 a vést ho k certifikaci. 

na vizitce Al Capona stálo 
„prodejce použitého nábytku“

vizitky Schlote se objeví v nové visuální formě - stejně 
jako naše dopisní papíry a internetová prezentace.

Paní Techelová přišla k firmě Schlote do Harsumu, 
aby stávající systém managementu jakosti rozšířila a 
pomáhala závodu při stálém zdokonalování tak,  
aby se jakost stála vnitřní záležitostí všech.  
 
Přeje si, aby se jí podařilo všem kolegům předat radost 
z kvality a aby zákazníci skupiny Schlote těžili ze zralého 
systému managementu jakosti. Doufá přitom v účinnou 
podporu všech pracovníků. Stále vítá dotazy a nápady 
i náměty ráda přijímá.

Paní Techelová má 47 let a žije se svým manželem 
blízko Lübecku. Odpočinek a uvolnění nachází při 
golfu, jízdě na koni a rozsáhlých dovolených v 
jihovýchodní Asii.

     Iris Techel

PORTRÉT

„Přeji si, aby se mi podařilo všem
kolegům předat radost z kvality

a aby zákazníci skupiny Schlote
těžili ze zralého systému

managementu jakosti.“

– Iris Techel 
Vedoucí týmu Management jakosti Harsumu
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Zleva doprava

Robert Smietana
Pastor / Projekt „FiN“
Diakonie Hildesheim 

Anja Hoppe
Sociální pracovnice / Projekt „FiN“
Diakonie Hildesheim

Schlote podporuje iniciativu 
„Rodiny v nouzi“

POMOCI ZNAMENÁ JEDNAT

Pomoc k svépomoci – to je heslo iniciativy „Rodiny v 
nouzi“. Jako svůj úkol si vytýčil tento projekt Diakonie 
v Hildesheimum, založena v roce 2005, aby rodiny v 
nouzi nejrůznějším způsobem podporoval finančně a 
radou. Tak pomáhá nejen při pořízení nutných věcí, 
ale i při péči o děti, podpoře dětí ve škole a ve volném 
čase nebo při zvládání traumatických zážitků. 

Jako důležitý kooperační partner „Rodin v nouzi“ 
fungují hospodářské podniky z regionu Hildesheim. 
Rovněž společnost Schlote GmbH & Co KG se 
rozhodla finančně podporovat tuto iniciativu diakonie. 
 
„Chceme v regionu přebírat sociální odpovědnost, 
podporovat rodiny a děti z Hildesheimu a trochu je 
doprovázet na své cestě,“ říká Carsten Schulz, jednatel 
společnosti. 
 
Darovanými penězi se mohlo tak pomoci jedné matce 
s dvěma malými dětmi, která se kvůli domácímu násilí 
přestěhovala ke svým rodičům do Hildesheimu a žije z  
podpory Hartz IV. 

Tato žena dnes stráví se svými dětmi určitý čas při sportu 
ve spolcích, díky pořízení kola podniká výlety s dětmi 
a se zprostředkováním hildesheimského modelu Job-
paten se snaží opět získat práci. 
 
Ale nejen finanční podpora pomáhá této matce v její 
životní situaci, ale i intenzivní osobní poradenství pra-
covníků diakonie. „Takové příklady nás přesvědčily, 
abychom se v budoucnu angažovali ještě více u 
„Rodin v nouzi“ a zúčastnili se této akce“, zdůrazňuje 
Carsten Schulz.  
 
Kdo se chce u této iniciativy angažovat nebo se do-
zvědět více, může se obrátit na paní Inu Trümperovou, 
asistentku vedení společnosti v Harsumu. 

Diakonie se soustřeďuje ve své práci nejen na finanční 
podporu rodin v nouzi. Nabízí totiž ještě četné další 
způsoby poradenství. Jak daleko tato rozmanité an-
gažovanost diakonie jde, představíme blíže v příštích 
vydáních tohoto časopisu.
                 Anja Hoppe/FK
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Obrázek odkazy

Außenring PL6 
ve výrobě
Nový projekt 
Schlote – Automotive Czech s.r.o

Obrázek napravo

Novostavba logistické 
haly ve Wernigerode 

Začátek stavebních prací 19. 
června 2010

Novostavba: 
Nová hala logistiky 
přináší pružnost  

Abychom i v budoucnosti zůstávali způsobilí a 
pružní ve smyslu našich partnerů a zákazníků, zahájili 
jsme 19. června tohoto roku rozšíření haly logistiky. 
 
Díky takto nově vytvořené kapacitě vyhovujeme 
pak především požadavkům našich zákazníků BMW 
a Volkswagen. 
 
Po dokončení stavebních prací bude k dispozici asi 
800 m2 skladovací plochy. V těchto kapacitách 
můžeme tedy v budoucnu společně skladovat neo-
pracované i hotové díly, což povede ke zkrácení 
cest a logistického řetězce.      WP/FK

Nový projekt: 
Schlote – Automotive 
Czech s.r.o. vyrábí nový 
Außenring PL6
 
V listopadu 2009 jsme první sérií 1.500 dílů zahájili 
výrobu vnějšího kroužku PL6. 
 
Tento kroužek, který se namontuje do ložiska kola 
BMW, klade vysoké nároky na bezpečnost a kvalitu. 
Proto si výroba vyžaduje nejen speciální režim a 
několik výrobních operací, ale klade navíc velké 
nároky na dokumentaci výroby.  
 
Nejmodernější měřicí metody a zejména měřicí zařízení 
nám zde umožňují co nejpřesněji sledovat jednotlivé 
rozměry, průměry, obrysy a pod. V budoucnosti má být 
ročně vyráběno 450.000 kroužků PL6.     Jaroslav Kadlcek/FK

Úspěšná certifikace:  
vysoké požadavky automobilového průmyslu 
na kvalitu dokážeme plnit 
 
Po dokončení budování systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001 v roce 2006 společnost Schlote Automotive 
Czech s.r.o. nyní obstála také v certifikačním auditu dle normy ISO / TS16949:2002. Abychom vyhověli stále 
stoupajícím požadavkům automobilového průmyslu a především zákazníků Continental AG a FAG, vyžádaly 
si zejména projekty PL6 a OM651 prověření.  
 
Dosažením tohoto standardu jakosti jsme nyní udělali opět další krok směrem k optimalizaci spokojenosti našich 
zákazníků a pracovníků.          Karel Telisek/FK

GAW | SACNOVINKY ZE ZÁVODŮ
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Prototypy a hydraulické 
upínací přípravky
Odbornost Schlote 
Formtec GmbH

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Letecká bomba ochromí provoz závodu 
Vzrušující pracovní den zažili pracovníci společnosti Schlote Brandenburg 30. června tohoto roku. Při stavebních 
pracích se za závodním areálem našla 250 kg těžká letecká puma, kterou bylo nutno zneškodnit řízeným 
odstřelem. Poté co všichni pracovníci byli na dobu odstřelu evakuovaní, mohli se bez újmy po čtyřech hodinách 
vrátit na své pracoviště.              ZD

Specialista ve 
věci  prototypů :
 
Schlote Formtec GmbH 
se představuje. 
 
Kompetentnost ve výrobě hydraulických upínacích 
zařízení a zhotovení prototypů – to charakterizuje 
společnost Schlote Formtec GmbH pod vedením 
Michaela a Olafa Schloteho. Jako specializovaný 
systémový dodavatel obsluhuje firma navíc i externí 
zákazníky celými nástroji a komponenty. Tak např.  
nesou naše typové štítky přípravkové palety u spo-
lečnosti WABCO GmbH a celé nástroje v pájecích 
linkách Robert Bosch Elektronik GmbH. Ale i menší 
firmy spoléhají na naši zručnost: tak Carefull Colors 
GmbH objednává formové vložky na kosmetiku.

Tým 25 kvalifikovaných pracovníků všechny tyto objed- 
návky od zákazníků zpracovává na nejmodernějších 
výrobních strojích. Abychom získali další mladé odborníky 
pro společnost Schlote Formtec GmbH a celou skupinu 
Schlote, absolvují zde v současné době dva učni svou 
odbornou přípravu jako mechanik třískového obrábění  
v oboru frézovací technika. Mladým zájemcům kromě 
toho pravidelně poskytujeme náhled do podnikových 
profesí, a to praktikem pro studium a povolání.  
                        René Reinhardt/FK

Benchmark- 
analýza:
 
Potenciály pro růst 
produktivity odhaleny. 
 
Přirozeně rostlé struktury, četné silné stránky a potenciál 
i velká míra pružnosti jsou základními pilíři pro růst pro-
duktivity v závodě Rathenow. To je výsledkem výkon-
nostního rozboru benchmark provedeného v Rathenow 
v roce 2009. Tuto studii provedla univerzita v Cáchách 
a Frauenhoferův ústav s cílem odhalit možné potenci-
ály k růstu vlastní produktivity. Po shlédnutí jednotlivých 
výrobků mohly vypracovat nejrůznější doporučení, 
jejich realizace již byla zahájena. Tak mají například 
standardizační procesy vést ke snížení materiálových 
nákladů, máme získat zákazníky i mimo automobilovou 
branži nebo rozšířit technologie frézování ve výrobě 
nástrojů. Celý definovaný balík opatření je podporován 
programem subvencí brandenburského ministerstva 
hospodářství.    Klaus Nagel/FK

SBB | RAW | SFT
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Tým PMZ 
skupiny Schlote
Náš pilotní projekt k 

podnikové podpoře zdraví

Tým skupiny Schlote zahájí 
svou práci v září 2010.

Závodní rady nově zvoleny
V prvním pololetí tohoto roku proběhly volby závodní rady v závodech Wernigerode a Harsum. 
Byly zvoleny sedmičlenné rady, jež jsou nyní obsazené takto:

Schlote GmbH & Co KG 

Sven Grönke (předseda závodní rady), Monika Koch,
Swenja Rudolph, Jörg Pelzer, Pedro Divavu, Patrick 
Kasten und Josip Cacic.

Getriebe- und Antriebstechnik 
Wernigerode GmbH

Detlev Schmidt (předseda závodní rady), Ulrike Hildach, 
Maren Maximilian-Pankratz, Grit Geppert, Peter Coo, 
Frank Dowiasch und Andrea Heyder.

Velkou část svého času strávíme na pracovišti. Zde 
denně narážíme na pracovní podmínky, které mohou 
pozitivně nebo negativně působit na naše zdraví.  
 
Nepříznivé pracovní podmínky vedou často nejen k 
tělesným potížím u zaměstnanců, skrývají však také 
rizika pro psychické zdraví. Je tomu tak například, když 
časový tlak a pracovní zatížení stále roste současně s 
nároky na kvalitu. 
 
Zdraví a motivovaní pracovníci jsou ale jedním ze 
základních předpokladů pro úspěch a konkurence-
schopnost našeho podniku.  

Z tohoto důvodu vedení společnosti, personální 
management, závodní rada a náš odborník pro bez-
pečnost práce zahrnuli systematickou podporu zdraví 
pracovníků  do svého řízení podniku.  

Jako pilotní projekt pro celou skupinu Schlote byl 1. 
července 2010 v závodě Wernigerode založen tým 
Podnikového managementu zdraví (PMZ). Tohoto 
projektu se dále zúčastňují naší kooperační partneři, 
zdravotní pojišťovna Barmer/GEK a závodní lékař. 
Tým PMZ zahájí svou práci v září 2010.

„Cílem našeho PMZ je snižovat zatížení pro naše 
zaměstnance a posílit zdroje - s cílem jednak stále 
zlepšovat dobrý zdravotní stav pracovníků a jed- 
nak zvyšovat produktivitu práce. Zároveň chceme 
kvalifikovanými a vybranými opatřeními ovlivňovat 
chování všech pracovníků společnosti GAW podporující 
jejich zdraví“, uvádí Kai Aurin, vedoucí týmu per- 
sonálního managementu. „Zde vzniká pro zaměstna-
vatele a zaměstnance situace „win-win‘, kde obě 
strany jen získají“. To nelze podcenit právě vzhledem 
k demografickému vývoji.“  Kai Aurin/TI

PODNIKOVÁ PODPORA ZDRAVÍ 
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