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Milé spolupracovnice a
milí spolupracovníci!

Ještě nikdy dřív se tak intenzivně nediskutovalo o bu-
doucím nedostatku odborníků jako v současné době. 
Jedna studie předpovídá k budoucnosti práce, že 
do roku 2020 vzroste následná potřeba odborníků o 1,8 
milionů. Abychom nemuseli v blízké budoucnosti s 
touto problematikou bojovat, přistupujeme k tomuto 
tématu ve skupině Schlote velmi uvědoměle a aktivně 
formou soustavné a vysoce kvalifikované vzdělávací 
činnosti ve vlastním podniku. Kvalifikovaný přírůstek je 
důležitý jako nikdy předtím.

Na začátku září tohoto roku se tak začne v jednom 
z našich závodů opět učit osm mladých lidí. Dostane 
se jim všestranného a zajímavého vzdělání, přičemž 
jim bude přednášena nejen učební látka, ale budou 
se také moci v posledním výukovém roce zapracovat 
na svém budoucím pracovišti.

Carsten Schulz, generální ředitelJürgen Schlote, generální ředitel

EDITORIAL

Kromě toho pracujeme soustavně na dalším vývoji 
naší vzdělávací nabídky. K tomu využíváme i například 
dobré kontakty s jednotlivými vzdělávacími zařízeními
v regionu našich závodů. Tak jsme měli možnost v r. 2007 
poprvé nabídnout v kooperaci s vysokou školou Harz 
na praxi zaměřený studijní obor bakalář strojírenství.

Z našeho pohledu máme dobré šance, že i v budouc-
nu budou pracovní pozice v našich podnicích ob-
sazovány kvalifikovanými odborníky z vlastních řad. 
Předpokladem k tomu je, že se nám i v budoucnosti 
podaří udržet naši nabídku na vzdělávání trvale 
na vysoké úrovni, resp. budeme tuto nabídku neustále 
vylepšovat. Tímto způsobem bychom chtěli naše 
podniky nejen připravit do budoucna, ale chtěli bychom 
mladým lidem nabídnout v regionu či poblíž domova 
zajímavou profesní perspektivu.
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NÁZEV ZAMĚSTNANECKÉHO ČASOPISU

Schote 360° - to byla Vaše první volba k názvu maga-
zínu spolupracovníků naší podnikové skupiny. Vedle 
„Schlote-News-one4all“ a „WIR“ byl tento návrh s 51% 
zcela jasně v popředí.

Při osobní diskusi s mým přítelem Rainerem Gaulerem 
jsme nechali volný běh myšlenkám o výzvě k pojmeno-
vání zaměstnaneckého časopisu. Co obsahuje všechny 
aspekty, které mají souvislost se zaměstnaneckým časo-
pisem? Rozhled kolem dokola má přinést každému 
zaměstnanci blíž informace ze skupiny Schlote. Rozhled 
kolem dokola = 360 stupňů! Perfektní: Schlote 360°! Ale 
vidí to tak také naši kolegové? Není už dost návrhů. Ach, 
přece jsem to pak nechtěla přidat, ačkoliv můj přítel byl 
touto myšlenkou nadšený. Tak jsem to náhodou vyprávě-
la při práci – a už byl náš návrh přijat redakčním týmem.
	 																	Redakce/Julia	Oberhuber	(sekretariát	v	Harsumu)

VELETRH PRÁCE 2011 

Také v tomto roce se bude Schlote-skupina prezento-
vat u výstavního stánku na veletrhu práce v Hannoveru.
Veletrh se bude konat 28. a 29. května v pobočce Mer-
cedes-Benz v Hannoveru - Gross Buchholzi. S více než 
60 dalšími renomovanými podniky regionu Hannover 
se na tomto veletrhu představíme širokému publiku 
jako vzdělávací podnik a zaměstnavatel v kovozpra-
cujícím průmyslu. U veletržního stánku rádi přivítáme 
naše kolegyně a kolegy. Těšíme se na Vaši návštěvu.
	 	 	 	 	 Kai	Aurin/Fink

SPOLEČNĚ POSÍLENI DO ROKU 2011: 
VEDENÍ SPOLEČNOSTI INFORMUJE ZA-
MĚSTNANCE O AKTUÁLNÍ SITUACI

20. ledna 2011 a 23. února 2011 podalo vedení společno-
sti v rámci schůze zaměstnanců jak v závodě Harsum tak 
v GAW ve Wernigerode informace o nejrůznějších téma-
tech. Vedle popisu nynější dobré hospodářské situace, 
pozitivního stavu zakázek s četnými novými projekty a 
optimálními výrobky byly hlavním tématem budouc-
nost představy o vedení, vývoj mezd jakož i zaměstna-
necká anketa. Kromě toho poděkovalo vedení firmy 
svým zaměstnancům za jejich výkon v uplynulém roce
a také za aktivitu v rámci nového rozběhu výroby a 
auditů v minulých týdnech. Do budoucna byli zaměst-
nanci vyzváni k tomu, aby se nadále zodpovědně a 
navzájem motivováni podíleli na úspěchu společnosti. 
	 	 	 	 					Jürgen	Schlote/Fink

INFORMACE V KOSTCE

EDITORIAL 

INFORMACE V KOSTCE 
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Jestliže bylo dobré a fundované vzdělání v minulosti vel-
mi důležité, v budoucnu bude mít ještě větší význam. 
Neboť abychom obstáli v neustále rostoucí soutěži, jsou 
kompetentní, angažovaní a dobře vzdělaní zaměst-
nanci nepostradatelnou podmínkou.

Z tohoto důvodu jsme se také v minulých letech v pod-
nicích skupiny Schlote více zaměřili na oblast vzdělání 
a tato oblast se dále rozvíjí. Tak se v minulosti nejen 
iniciovaly různé kooperace s mezipodnikovými vzdělá-
vacími zařízeními, ale rozšířila se i kapacita vzdělávání. 
Kromě toho došlo například k zařízení moderní vzdělá-
vací dílny v roce 2005 nebo k rozšíření strojního parku. 
Tímto způsobem jsme dosáhli podmínek pro kvalitativ-
ně hodnotné vzdělávání.

Aktuální obrázky povolání, ve kterých se v současné 
době ve skupině Schlote vzdělává, se dělí na technic-
ké a řemeslné oblasti. Vzdělání v technickém povolání, 
které probíhá v Getriebe- und Antriebstechnik Werni-
gerode GmbH (GAW), jde od obráběče, obsluhy stroje 
po nástrojáře až k mechanikům nástrojů. Průmysloví ob-
chodníci a informatici se učí v Harsumu.

Kromě toho se nabízí od  01.09.2007 ve spolupráci 
s vysokou školou Harz v GAW Wernigerode studium za-
měřené na praxi „bakalář strojírenství“. Učeň Christian 
Achtermann nazývaný Brand, který momentálně jako 
první v rámci skupiny Schlote usiluje o ukončení vysoké 
školy, se během svého studia specializoval na obor 
mechatronik. Po ukončení svého vzdělání bude jeho 
pracoviště v oblasti technické údržby. Uvnitř tohoto širo-
kého spektra vzdělávání se učňům nezprostředkovává 
pouze odborný obsah. Daleko více je přáním skupiny 
Schlote, aby vyžadovala metodické a sociální kompe-
tence mladých lidí během studia. Tak mají význam vedle 
systematické práce a propojeného myšlení také schop-
nost kontaktu a týmové spolupráce jakož i flexibilita a 
orientace na zákazníka.

S touto mnohostrannou nabídkou vzdělání však není 
skupina Schlote zcela nezištná: včasným a finančním 
nasazením v oblasti vzdělávání chce podnik nejen dát 
mladým lidem perspektivu do budoucna, ale především 
zajistit si potřebné odborné síly. Neboť investicí do vlastní 
oblasti vzdělávání se zajistí středně – a dlouhodobě 
úspěch podniku.            Frank	Grasshoff/Fink

Vzdělání, které se vyplatí!

INVESTICE DO BUDOUCNA

Vyobrazení vlevo:

Tanja Puls
bývalá učnice,
vyučena 31.01.2009

Vyobrazení vpravo:

Alexander Weiß 
bývalý učeň, 

vyučen 21.01.2011 
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učiliště a poskytnutými znalostmi od pana Graßhoffa 
jsem začal doplňovat také teoretické znalosti. Krouže-
ní, frézování, vrtání, zahlubování, vystružování a řezání 
závitů je nyní naše hlavní práce. Učíme se každý den.

V současné době jsem v 2. ročníku a dílčí zkouška stojí 
za dveřmi. Cítím se být dobře připravený a můžu jít ke 
zkoušce s dobrým svědomím. Nyní se zabývám funk-
čností našich obráběcích centen. V minulém roce 
se tento stroj přetěhoval ze stanoviště Rathenow do uč-
ňovské dílny. Po krátkém zaškolení panem Gottschalkem
 z Rathenow „studuji“ návody a zapracovávám se
do ovládání strojů Heidenhain.

Pomalu se seznamuji se strojem, neboť se také každý 
den učím víc a víc nového. Největší radost mám, když 
moje vlastní programy běží bezchybně. Ve třetím roč-
níku budu stejně jako ostatní učni přede mnou dělat 
kolečko po jednotlivých provozech výroby dle plánu 
přesazení. Tak např. budeme nasazeni v měřících míst-
nostech, ve výrobních skupinách, u seřizování nástrojů 
nebo v údržbě upínacích přípravků. Tady mi pak bu-
dou stát po boku vedoucí vzdělávání.

Na tomto místě bych chtěl jménem učňů poděkovat 
všem pracovnicím a pracovníkům skupiny Schlote
za podporu během vyučení.
     Philipp	Rößling

dnes bych Vás chtěl nechat nahlédnout do všedního 
dne učně ve skupině Schlote. Ale nejprve bych se rád 
představil. Jmenuji se Philipp Rößling, mám 21 let a bydlím 
vlastně blízko Halberstadtu. Avšak se zařízením učňov-
ských pokojů ve vile GAW využívám možnosti bydlet zde 
se dvěma dalšími učni.

Dne 1. září 2009 začalo po úspěšném zvládnutí přijíma-
cího řízení moje vzdělávání v GAW v oboru mechanik-
obráběč. Stál jsem tady - v zelených „modrácích“ s logem 
GAW na prsou. Má očekávání, především co se týká 
strojů, byla samozřejmě velká. V základním  vzdělávání 
se ale nejdříve říkalo: „pilovat, pilovat, pilovat“. Vedle 
mě stáli René Salewski a Johannes Bodenberger, kteří 
stejně bojovali se skutečností, že ocel může být velmi 
vzdorná. S ukončením fáze zvykání a řadou pilování, 
vrtání a řezání nyní přede mnou stál běžný soustruh, se 
spoustou pro mě tenkrát tajemných tlačítek, koleček 
a páček. Několik týdnů, měsíců a bolestivě pálících 
otřepů později, jsem byl vděčný za každý nový den, 
kdy jsem mohl vyfrézovat něco nového, vyzývavého.

Během prvního ročníku jsme se během krátké doby 
seznámili s firmou i jejími  zaměstnanci. Obzvlášť je po-
ptávka po našich dovednostech, když obsluhujeme 
stroje ve výrobě nebo vyrábíme upínací díly a provádí-
me opravy. Tak např. uvádíme pravidelně do provozu 
zásobníky nástrojů pro naše stroje Heckert. S návštěvou 

Dobrý den milé kolegyně a kolegové, 

VŠEDNÍ DEN UČNĚ – MECHANIK OBRÁBĚČ 

Vyobrazení
 

Philipp Rößling
Učeň, 2. ročník
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Vedoucí linie „spolehlivosti“ v naší představě vedení:

 Chápeme se jako týmoví hráči, navzájem se respektujeme a podporujeme.
 Dodržujeme dané sliby a termíny.
 Hovoříme o kritickém vývoji včas – s cílem najít společné řešení.
 Zpracujeme dotazy spolupracovníků ihned příp. co nejdříve.
 Najdeme se svými zaměstnanci cílové hodnoty, aby věděli, co od nich očekáváme.

Vedení orientované na dialog jako partnerská firemní 
kultura – to jsou pilíře nové představy vedení skupiny 
Schlote. Jak už bylo popsáno v minulých vydáních, mají 
tyto základní hodnoty v budoucnosti přispívat k tomu, 
aby byl každý zaměstnanec hrdý a motivovaný, že pra-
cuje společně pro podnik a je úspěšný.

Důležitá součást pro takovou úspěšnou a důvěrnou 
spolupráci je zde spolehlivost všech zúčastněných. Tak 
jsou například dodržování termínů, obsluhování strojů 
nebo vzájemná podpora zaměstnanců klasické čin-
nosti a úkoly, které vyžadují vysokou míru spolehlivosti. 
Zde je jak pro zaměstnance, tak i pro vedoucí síly 
důležité, aby se chápali jako týmoví hráči a udržovali 
uctivé zacházení se svou společnou prací. Pokud jsou 
navíc dodržovány sliby a termíny a včas a otevřeně 
komunikovány kritické vývoje, je dosaženo nejvyšší míry 
spolehlivosti, jak je nezbytné pro úspěšnou práci.

Dodržování hlavní hodnoty spolehlivosti v rámci skupiny 
Schlote se však nevyžaduje jen od zaměstnanců. Také 
podnikové vedení a vedoucí síly musí uvést do života 
tento pilíř nového vzoru vedení. Jinak není  samotné-
mu  zaměstnanci zřejmé, co se od něj očekává a na 
základě jakých kritérií je měřený. Z tohoto důvodu je 
pro vedení podniku obzvlášť důležité, aby se s každým 
zaměstnancem v rámci rozhovorů nalezly individuální 
cílové hodnoty. Tímto způsobem se zaměstnanci nesta-
noví jen úkoly a cíle jeho práce, ale dostane i možnost 
vytvořit si a rozvíjet svou vlastní oblast zodpovědnosti.
S individuálními cílovými hodnotami dostane zaměst-
nanec nástroj, kterým může konkrétně vymáhat spo-
lehlivost svého nadřízeného.

Pokud jsou tedy všichni – vedoucí síly a zaměstnanci –
v rámci své práce různým způsobem spolehliví, je při-
chystána cesta pro úspěšnou a důvěrnou spolupráci.
	 	 		Trümper/Fink

Spolehlivost jako hlavní 
předpoklad pro úspěch a důvěru

PŘEDSTAVA VEDENÍ

Vyobrazení zleva doprava

J. Dietrich 
Management provozních 
prostředků, Harsum

R. Bettels 
Management přípravků, Harsum

C. Snopek  
Výroba, Harsum
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Nové projekty ve všech 
4 závodech potvrzují vývoj trhu

POZITIVNÍ TREND POKRAČUJE

Po hospodářsky tvrdém roce 2009 pokračuje automo-
bilový průmysl stejně jako v minulém roce nadále 
v trendu zotavování. Německý svaz automobilového 
průmyslu předpokládá v roce 2011 v oblasti exportu 
další míru růstu. Očekává se, že vývoz osobních auto-
mobilů po nárůstu o 23 % na 4,2 miliony vozidel v roce 
2010 stoupne o dalších 5 % na 4,4 miliony vozů. K tomu
se počítá i se zotavením německého domácího trhu 
a tím i s novými registracemi – v tomto roce v počtu 
3,1 milionů, což odpovídá nárůstu ve výši 5 %. Tento 
pozitivní trend nezůstává samozřejmě bez dopadu 
na dodavatelský průmysl. Taky my ve skupině Schlote
jsme mohli generovat nové zakázky. Proto se i v tomto 
roce díváme do budoucna optimisticky.

SCHLOTE GMBH & CO. KG 
V závodu Harsum obrábíme a montujeme pro našeho 
zákazníka Eisenwerk Hasenclever & Sohn GmbH díl 
Turbinengehäuse z ocelové litiny pro projekt Audi gene-
race III v pěti různých variantách. Firma Volkswagen AG
navíc objednala litinový díl Kurbelwellenlagerdeckel
1,2 L TSI. Jak bylo již ve vydání tohoto časopisu č. 1/2010
uvedeno, obrábíme a montujeme i díl z ocelové litiny 
Turbinengehäuse pro projekt Ford Fox pro firmu Conti-
nental Mechanical Components Germany GmbH.

GETRIEBE- UND ANTRIEBSTECHNIK WERNIGERODE GMBH
V současnosti se zde vyrábí díl DV6C Dieselpumpen-
gehäuse pro zákazníka Continental Automotive Czech 
Republic s.r.o. s konečným zákazníkem PSA Peugeot 
Citroen, jakož i díl Kupplungsgehäuse AV6R a BV6R
pro firmu Trimet Aluminium AG. U posledně jmenova-
ného projektu směřují dodávky do podniku Getrag 
Ford Transmission.

SCHLOTE BRANDENBURG GMBH & CO. KG
V uplynulém roce se podařilo tomuto závodu získat 2
nové zákazníky. V současnosti se obrábí tedy pro Volks-
wagen AG díl Radträger PQ46 a pro Alu-Druckguss
Brieselang díl Steuergehäuse. Oba výrobky jsou z hliníku.

SCHLOTE AUTOMOTIVE CZECH S.R.O.
V závodu v Uherském Hradišti mají nový projekt Aussen-
ring PQ35. Zákazníkem je v tomto případě Schaeffler 
Technologies GmbH & Co. KG (konečný zákazník: Volks-
wagen AG). Navíc se vyrábí pro zákazníka Mesit &
Röders v.o.s. díly Lagerbock a Schwenklager (konečný 
zákazník: Daimler AG). Dalšími zakázkami jsou Halter 
generace III pro zákazníka Druckguss Hoym GmbH a 
Dichtflansch pro Alu-Druckguss GmbH & Co. Branden-
burg KG. Konečnými zákazníky jsou zde Audi AG a 
Volkswagen AG.                             																				Kotowski/Fink

Počty opracovaných dílů v r. 2010:

Leden	 	 						881.841	 	 123.833	 	 	 267.894	 	 	 23.462
Únor	 	 						961.061	 	 138.383	 	 	 256.762	 	 	 25.058
Březen	 	 			1.013.239	 	 162.804	 	 	 310.254	 	 	 29.820
Duben	 	 						965.501	 	 168.343	 	 	 304.850	 	 	 28.436
Květen	 	 						887.660	 	 179.281	 	 	 321.864	 	 	 30.305
Červen	 	 			1.059.079	 	 190.501	 	 	 347.337	 	 	 35.856
Červenec	 						818.169	 	 186.432	 	 	 256.333	 	 	 36.300
Srpen	 	 			1.012.343	 	 165.883	 	 	 262.680	 	 	 16.810
Záři	 		 						945.737	 	 183.172	 	 	 286.791	 	 	 34.583
Říjen	 	 			1.010.284	 	 184.697	 	 	 275.673	 	 	 38.646
Listopad		 			1.148.053	 	 196.661	 	 	 375.172	 	 	 38.970
Prosinec		 						797.222	 	 137.439	 	 	 249.383	 	 	 30.717
Celkem:   11.500.189 *             2.017.429              3.514.993               368.963

*	U	vysokého	počtu	kusů	v	závodě	Schlote	Harsum	je	potřeba	brát	zřetel	na	to,	že	se	díl	Kurbelwellenlagerdeckel	(sada)	prodává	jako	jednotlivé	díly.
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Srdečný dík a všechno nejlepší!
Blahopřejeme k Vašemu
10-ti letému firemnímu jubileu:

Blahopřejeme k Vašemu 20ti letému firemnímu výročí:

Schlote GmbH & Co. KG 
Silke Räuschel Datum nástupu: 01.03.2001  KPS
Pedro Divavu Datum nástupu: 01.03.2001  TMF
Artur Laikam Datum nástupu: 09.03.2001  TMF
Hanna Warmboldt Datum nástupu: 01.04.2001  KPP
Jürgen Koch Datum nástupu: 02.04.2001  TMF
Friedrich Stepputat Datum nástupu: 02.04.2001  TMF
Björn Hoffmann Datum nástupu: 16.05.2001  TMF
Jörg Holzmann Datum nástupu: 21.05.2001  TMF

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Andre Schlomann Datum nástupu: 01.03.2001  TMF
Hans Meyer Datum nástupu: 19.03.2001  TIV
Torsten Rogge Datum nástupu: 16.05.2001  TMF

Schlote GmbH & Co. KG 
Uwe Rohrmann   Datum nástupu: 02.04.1991  TMA

Blahopřejeme k Vašemu 15ti letému firemnímu výročí:
Schlote GmbH & Co. KG 
Dimitrij Wojtechovic Datum nástupu: 04.03.1996  TMF
Dirk Wiedmeier Datum nástupu: 11.03.1996  TMF
Johann Ekkert Datum nástupu: 18.03.1996  TMF
Andreas Michnol Datum nástupu: 25.03.1996  TMF
Klaus Wirries Datum nástupu: 01.05.1996  TIR
Bernard Wybranietz Datum nástupu: 01.05.1996  TMF
Jürgen Dietrich Datum nástupu: 02.05.1996  TMFB

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Klaus Becker Datum nástupu: 01.04.1996  TM
Petra Woge Datum nástupu: 09.04.1996  GFS
Thomas Schmidt Datum nástupu: 09.04.1996  TMA
Joachim Vogs Datum nástupu: 09.04.1996  TLL
Frank Amarell Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Andreas Dittmar Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Peter Graupner Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Uwe Köhn Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Frank Ruckenbrodt Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Detlev Schmidt Datum nástupu: 09.04.1996  TMK
Alfons Zombik Datum nástupu: 09.04.1996  TMF
Thomas Stiller Datum nástupu: 15.04.1996  TMF
Jürgen Duschek Datum nástupu: 23.04.1996  TMK
Immo Jäger Datum nástupu: 07.05.1996  TMF

Schlote GmbH Rathenow 
Jörg Rosenthal Datum nástupu: 01.03.1996  TMM
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Od začátku roku je v oblasti IT na všech místech skupiny 
Schlote důležitá změna: když se objeví problémy při 
každodenní práci s PC, notebookem nebo monitorem, 
můžou se rychle a nekomplikovaně předat online přes 
nový systém tiketů – Open Trouble-Ticket-Request-Sys-
tem na oddělení IT. Je možné použít e-mailový pro-
gram Outlook, poslat zprávu s přesným popisem chyby 
případně úkolu. Odesláním této zprávy se automaticky 
vygeneruje tiket s jedinečným číslem. Tento lístek se 
pak může obvyklou cestou přes interní link sledovat.
Tento nový online systém  neumožňuje jen  přímo ko-
munikovat své problémy. Celkový průběh zpracování 
lístků se archivuje. Tímto způsobem můžeme se zřete-
lem na aktivní management kvality zpracovat přehled 
o počtu denních tiketů, druhu problémů i o době zpra-
cování. Byl zavedený systém, který nezatížil skupinu 
Schlote žádnými náklady, po intenzivní testovací fázi. 
Využívejte tedy tuto novou formu komunikace a předá-
vejte nám v budoucnu své problémy přímo e-mailem! 
	 	 		 	 		Mathias	Wünsche/Fink

Nový IT-systém tiketů

RYCHLEJŠÍ IT-PODPORA

Jak vyhotovím tiket v novém 
systému? Kde dostanu i nadále 
telefonickou pomoc?

V menu Start je k dispozici nové propojení “EDV 
Ticketsystem Benutzer“, kterým se může spustit systém 
tiketů. Podrobný návod na přání vytvoříme (support@
schlote.com). Kromě toho jsme k dispozici i nadále 
na tel. čísle 0049 5127 971 -222. 

V budoucnu má celá Schlote-Gruppe vystupovat 
pod jedním motem. Abychom našli krátký a výstižný 
SLOGAN, vyzvali jsme Vás, abyste předali Vaše návrhy. 
Bohužel jsme dosud obdrželi jen málo návrhů, proto
bychom Vás chtěli na tomto místě ještě jednou po-
vzbudit ke spolupráci.

Připojte se, najděte nový Schlote-SLOGAN a pošlete ho 
redakci. Účast se vyplatí: vítěžný SLOGAN bude odmě-
něn rodinným víkendem oblasti Harz.

Návrhy můžete zasílat prostřednictvím e-mailu:
redaktion@schlote.com

nebo poštou na adresu:
Schlote GmbH & Co. KG
Ina Trümper
Assistentin der Geschäftsführung
Carl-Zeiss-Strasse 1
31117 Harsum

Lhůta „akce“ prodloužena:
Podniková skupina hledá dále SLOGAN

Krátké, ale důležité upozornění ve věci ochrany 
životního prostředí: Vypněte prosím PC, notebook nebo
terminál a monitor, když po práci opouštíte své 
pracoviště. PC a monitor jsou hlavní konzumenti elektřiny 
na Vašem pracovišti a způsobují zbytečné náklady!
Zavedením tohoto opatření nešetříme jen svou peněženku, 
ale především také životní prostředí!
	 	 	 	 			Mathias	Wünsche/Fink

Šetřit energii, snížit náklady:
rychlé kliknutí může pomoct!

Nepotřebné poznatky Užitečné poznatky
VW brouk se jmenuje v Bulharsku, Bolívii a Turecku 
„želva“, v Indonésii a Rumunsku „žába“ a v Hondurasu 
a Guatemale „šváb“. 

V závislosti na motorizaci vyrábějí také podniky skupiny 
Schlote díly pro motory, převodovky a podvozky do 
modelů VW T5, Polo, Crafter a Golf. 
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Po provedení druhého auditu v měsících leden a únor 
tohoto roku můžeme konstatovat: Jak oblast výroby 
v Harsumu, tak vzorné zacházení zaměstnanců ve věci 
podnikové ochrany životního prostředí přispěly k bra- 
vurně zvládnutému auditu.

Již začátkem roku v rámci auditu v Harsumu byly ohodno-
ceny funkce managementu dle ISO/TS 169:2009 v rámci 
celé skupiny. Ačkoliv je stále k dispozici potenciál zlep-
šení, mohl být audit uzavřen s velmi dobrým výsledkem. 
Především byly vyzvednuty zlepšení v čistotě a pořád- 
ku v oblasti výroby. Dík za tak dobrý výsledek patří 
na tomto místě především zaměstnancům celého závodu. 

Uprostřed února proběhl v Harsumu a ve Wernigerode 
audit k certifikaci systému managementu životního 
prostředí dle DIN EN ISO 14001:2009. Zde se prověřovalo
především vliv a hodnocení z hlediska životního pro-
středí. I na tento výsledek se můžeme podívat: podnik
dostal úkol prosazovat v budoucnu ještě více zohled-
nění efektivity energií a přídavných potenciálů úspory 
energií, ale přesto dostala celá skupina Schlote po-
chvalu především za svou práci ve věci ochrany život-
ního a pracovního prostředí. Hlavně byly vyzdviženy 
kompetence, motivace a zacházení zaměstnanců 
s provozním prostředím.

Kromě toho pochválil auditor na obou pracovištích 
především vzhled podniků s četnými informačními 
tabulemi, pracovními návody a pracovními plány 
ve věci ochrany životního prostředí. Vedle auditu život- 
ního prostředí byl na stanovišti Wernigerode úspěšně 
certifikován ve dnech 14. a 15. února 2011 systém 
kvality dle ISO/TS 16949:2009. 
		 	 	 	 																			Iris	Techel/Fink

Certifikáty vydány: 

Pracoviště se vyvíjejí
nadále pozitivně.

CERTIFIKACE NAŠICH ZÁVODŮ

Stále dokola přinášíme informace o – většinou úspěšně 
– provedených auditech v našich závodech. Přitom 
se často mluví o různých normách, o kontrole procesů
nebo o příručkách řízení kvality. Ti, kteří se při své každo-
denní práci vůbec nebo jen velmi zřídka dostanou 
do styku s takovým certifikačním procesem, se v těchto 
případech asi ptají, k čemu jsou vlastně audity prová-
děny a jaký smysl a účel mají.

V rámci skupiny Schlote se používá především norma 
ISO/TS 16949:2009.

CERTIFIKACE:
NEZBYTNOST PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA. 
Technická specifikace ISO/TS 16949 zahrnuje požadavky 
mezinárodního automobilového průmyslu na systémy 
řízení kvality jeho dodavatelů, tzn. na metodu systema-
tického a trvalého zlepšování kvality dodávaných 
výrobků. Cílem je zde nejen trvalé zlepšování kvality 
produktů, ale i zlepšování procesů, které se při jejich 
výrobě používají. Tak se mají v průběhu auditu podle 
normy ISO/TS 16949 rozpoznat a odstranit nejen chyby 
a rizika uvnitř výrobního procesu, ale má se také opti-
malizovat hlavně spokojenost zákazníka.

ISO TS 16949: 
NORMA S CELOSVĚTOVÝM VÝZNAMEM
Certifikáty, které jsou vydávány podle ISO TS 16949, jsou 
dnes uznávány automobilovým průmyslem na celém 
světě a jasně ukazují, že používaný systém řízení kvality 
splňuje stanovené požadavky. Tak nachází tato norma 
uplatnění v celém řetězci dodavatelů automobilového 
průmyslu. Pro dodavatele jako je Schlote, je certifikát 
podle ISO/TS 16949 nutností, aby mohla firma obstát 
v konkurenčním prostředí.		 																		Iris	Techel/Fink

Audit, norma DIN-EN,
příručka řízení kvality 
Pohled za kulisy
certifikace podniků.
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Dotazováno u...
Torsten Beth, nový vedoucí závodu v Harsumu

DOBŘE SESTAVENI DO BUDOUCNA

„Úspěch našeho podniku a tím i mé práce 
závisí rozhodně na zaměstnancích. Pokud 
jsou tito motivováni, zlepšuje se jejich výkon, 
loajalita a spokojenost. “

Torsten Beth
Vedoucí závodu v Harsumu

Od začátku roku řídí závod v Harsumu nový vedoucí. 
Torsten Beth, který tuto pozici převzal, může stavět 
na mnoholetých pracovních zkušenostech. V této funkci 
pracoval již u jiných firem, mimo jiné jako vedoucí podni-
ku v oblasti třískového obrábění a před časem zastával 
ve skupině Schlote pozici vedoucího výroby v závodu 
v Harsumu.

Torsten Beth, který pochází z Ostholsteinu, je ženatý a 
má jednoho syna, klade velkou hodnotu na kolegiální 
vztah se spolupracovníky. K tomu a k dalším tématům 
jsme se nového vedoucího závodu zeptali:

Pane Bethe, již dobrý rok pracujete v podniku Schlote. 
Jsou věci, které se Vám při každodenní práci obzvlášť líbí?

Ne zcela bezvýznamným aspektem, který má z mého 
pohledu právě v denním výrobním procesu speciální 
význam, jsou krátké cesty rozhodování. Právě v situa-
cích, ve kterých se musí jednat rychle, je důležité, aby 
se rozhodlo neprodleně a problémy se vyřešily. Tak to 
běží ve firmě Schlote.

Jaká jsou z Vašeho pohledu rozhodující kritéria pro 
úspěch Vaší práce?

Úspěch našeho podniku a tím i mé práce závisí rozhod-
ně na zaměstnancích. Pokud jsou tito motivováni, 
zlepšuje se jejich výkon, loajalita a spokojenost. Zde hraje 
důležitou roli právě vzájemný kolegiální vztah zaměst-
nanců, jak je tomu v naší firmě. Kromě toho nelze sa-
mozřejmě opomenout pro úspěch každodenní práce 
důležité inovativní výrobní metody a výrobky způsobilé 
pro budoucnost.

Zdůrazňujete dobrého týmového ducha mezi 
zaměstnanci a rychlé rozhodování uvnitř firmy. 
Existuje pro Vás ještě potenciál ke zlepšení?

Ano, existuje. Z mého pohledu je důležité, aby se ještě 
vylepšila výměna informací mezi jednotlivými oddělení-
mi. Zde to občas ještě na některých místech zadrhává. 
Kromě toho bych chtěl mé kolegy motivovat, aby 
do budoucna pracovali více na vlastní zodpovědnost 
a řešení, která jsou pro naši produkci důležitá, nacházeli 
společně v týmové spolupráci. S ohledem na naši
výrobu musíme dospět ke stabilním procesům. V příštích 
letech musíme nadále z hospodářských i z procesně 
technických důvodů důsledně zvyšovat stupeň auto-
matizace uvnitř výroby.	 	 								Torsten	Beth/	Fink



12 SCHLOTE 360 

Náš srdečný dík patří na tomto místě našim českým 
kolegyním Leoně Borowské, Jarmile Vávrové,
Lucii Zambové, Aleně Vávrové, Věře Křivové a
Martině Burešové.

Ty přispěly velkou měrou k úspěchu českého vydání: 
Už podruhé bylo celé vydání časopisu přeloženo 
do češtiny zaměstnankyněmi závodu v Uherském Hradišti.

Děkujeme za tuto skvělou podporu!

V souvislosti s budováním historického obrazkového 
archívu skupiny Schlote hledáme staré fotografie 
a historické dokumenty našich závodů.

Máte staré fotky – nezáleží z jaké doby? Potom se obraťte 
prosím na redakci zaměstnaneckého časopisu a přispějte 
tím k tomu, že historie úspěchu skupiny Schlote zůstane 
zachována v dokumentované podobě i do budoucna. 
Již nyní se těšíme na jakoukoli zprávu a děkujeme 
za Vaši podporu!

Redakce děkuje! Hledáme Vaše 
vzpomínky.

PODNIK A JEHO HISTORIE

Z garáže do sídla firmy v Harsumu:
Začátky skupiny Schlote
Ohlédneme-li se na vývoj závodů skupiny Schlote 
v předchozích letech, stala se tato skupina podniků 
nejen důležitým partnerem automobilového průmyslu, 
nýbrž se i dynamicky rozvíjela a razantně rostla.

Tento rozvoj bychom si nyní vzali jako záminku k bližší-
mu představení historie skupiny Schlote od založení až 
po dnešní stav. V tomto a v příštích vydáních časopisu
Vám osvětlíme vývoj podniku, který rozdělíme na jed-
notlivé časové úseky a blíže Vás seznámíme s některými 
zlomovými okamžiky – částečně dokreslenými zají-
mavými obrázky z té doby. Dnes bychom chtěli začít 
prvními deseti lety od 1968 do 1978.

BOUŘLIVÁ ZAKLADATELSKÁ LÉTA:
KAŽDÁ RUKA JE POTŘEBNÁ
Poté, co byla dokončena první zakázka - opracování 
tapetovacích válečků ještě jako domácí práce na sta-
rém soustruhu v jedné bavenstedtské garáži, rozhodli 
se o rok později Christlinde Schlote a její muž Johannes 
Schlote, že se odváží sami podnikat: zakládají pracovní 
spolek Ch. Schlote & U. Eichborn, opracování lehkých 
kovů. Aby mohli zvládnout narůstající objem zakázek, 
jsou do vyřizování zakázek zapřaženi nejen rodinní pří-
slušníci, přátelé a známí, ale je nutné přebudovat hned 
několik sklepních prostor rodiny na dílny, předtím než je 
konečně v roce 1974 ve městě Bavenstedt přestavěn

kravín na výrobní halu. Poté, co se ukáže, že v místě 
nejsou žádné možnosti rozšířit výrobní prostory, rozhodnou
se podnikající manželé, že v místě dnešního sídla podni-
kové centrály v Harsumu koupí pozemek. Od 1. ledna 
1977 se tedy sídlo firmy, která byla již rok předtím zapsá-
na do obchodního rejstříku obvodního soudu v Hildes-
heimu jako Schlote &Co Harsum KG, nachází v Harsumu.

Od té doby pracuje 6 zaměstnanců v nově postavené 
hale, která disponuje plochou 250 m2. Ještě tentýž rok 
jsou tyto již optimální pracovní podmínky vylepšeny po-
řízením prvního NC vrtacího a frézovacího stroje, který 
umožní podniku velký krok směrem k přesné výrobě. 
Ačkoliv je v těchto letech stav zakázek firmy již velmi 
dobrý, není ještě z čeho brát. Tak byly například 
při stavbě nové haly v Harsumu použity ocelové nosníky 
od překupníků šrotu, pomoc poskytl i rodinný přítel, 
svářeč a stavitel ocelových konstrukcí.

Pozitivní vývoj pokračuje i v prvních letech mladého 
podniku. Již rok po stěhování do Harsumu je připoje-
na k výrobní hale nová samostatná skladovací hala. 
Dobrý stav zakázek vyžaduje, aby se koupily 4 nové 
stroje, na kterých poběží výroba na vysoké obrátky. 
Christlinde Schlote a její muž se tak dívají do budoucna 
pozitivně naladěni.
	 	 	 	 							Jürgen	Schlote/Fink
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Vyobrazení vlevo:

Dominik Walkerling
Schlote FormTec GmbH

Vyobrazení vpravo:

Bastian Thomas 
GAW, Pumpengehäuse

GAW | SBBNOVINKY ZE ZÁVODŮ

S úspěšně
ukončeným vyučením
na nové pozice:
Pět nových odborníků 
v oblasti mechaniky obrábění

Po úspěšném zakončení svého odborného vzdělání se 
těší  Alexander Weiß, Toni Hentrich, Bastian Thomas, 
Dominik Walkerling a Tim Wulfes, že můžou od poloviny 
ledna 2011 pracovat ve skupině Schlote jako odborníci na  
obráběcí mechaniku. Už v posledních měsících minulého 
roku měli možnost zapracovat se na svých pracovištích:

Alexander Weiß:  GAW, DQ 500
Toni Hentrich:  GAW, G3/4-Anlage
Bastian Thomas:  GAW, Pumpengehäuse
Dominik Walkerling: FormTech
Tim Wulfes:  FormTech

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem ko-
legům a pověřeným vzděláváním, kteří se podíleli 
na vyučení těchto pěti nových odborných pracovníků.
	 	 	 	 														Frank	Grasshoff

Optimální
realizace
strategie kvality 
SBB plní vysoké požadavky 
zákazníka ZF Getriebe GmbH 

V rámci naší politiky jakosti je důležitou součástí spoko-
jenost zákazníka. Kvalita našich výrobků přitom hraje 
důležitou roli, protože jen při bezchybných dodávkách 
se mohou naplnit požadavky našich zákazníků. To, že 
tomu tak je, jsme mohli opět dokázat na začátku roku.
Hodnocení naší strategie kvality provedené našim 
zákazníkem ZF Getriebe GmbH skončilo obzvlášť úspěš-
ně: Stanovení cílů v oblasti kvality bylo dosaženo bez 
odchylek, jakostní číslo leželo u 99,98 %, takže jsme na-
dále u tohoto zákazníka hodnoceni jako A-dodavatel.

Abychom mohli dosáhnout takového hodnocení, fun-
guje ve Schlote Brandenburg integrovaný systém řízení 
jakosti, v jehož centru stojí spokojenost zákazníka.

Naše pochody a procesy podléhají trvalému a ne-
přetržitému procesu vylepšování. Výkonné nástroje a 
standart plně integrovaného systému podporují
přitom plánování kvality, jakož i vyhodnocování všech 
údajů o kvalitě. Tímto způsobem pokládáme základ 
pro úspěšnou práci a tvoříme základnu pro kladné 
hodnocení dodavatele.          Frank	Radons/Fink
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Dětský domov říká, děkujeme: 
Setkání sponzorů
v Uherském Hradišti
To bylo poděkování pro všechny sponzory – předvá-
noční besídky Dětského domova v Uherském Hradišti 
dne 14.prosince 2010. Jako činorodého podporovatele 
tohoto zařízení byla k této besedě dětí, vychovatelů a 
sponzorů pozvána také Schlote-Gruppe. Jako zástupkyně 
za naši firmu se zúčasnily Evelyn-Maria Winter (Schlote 
GmbH & Co. KG ) a Jarmila Vávrová (Schlote-Automotive 
Czech s.r.o.). V rámci tohoto odpoledne byly dětem 
předány dárky a mnoho sladkostí. Pro rozšíření znalostí 
s počítači dostaly děti jeden k učení i k hrám.

Na dárcích pro dětský domov byli angažováni kolegové
ze závodu v Harsumu. Takhle přispěl např. náš kolega 
Patrick Voss, který věnoval dětem finanční dary od kole-
gů původně zamýšlené k zařízení jeho svatby. V tomto 
předvánočním čase byly z vlastní iniciativy kolegů shro-
mážděny peníze, za které byl pro každé dítě zakoupen 
vánoční dárek.

Dětský domov v Uherském Hradišti je dětský domov rodin-
ného typu. Jsou zde 3 plně vybavené byty, v každém 
bydlí 8 dětí se svým pečovatelem. V současné době je 
v domově celkem 22 dětí, nejstaršímu z nich je 18 let a 
nejmladší je 2,5 roku.

Schlote-Automotive Czech s.r.o. začalo dětský domov 
podporovat již v roce 2008, kdy při příležitosti slavnostní-
ho otevírání nové haly byl zástupcům domova předán 
výtěžek tomboly ve výši 100.000,- CZK. Také v budouc-
nu se vynasnažíme děti podporovat, o něco lépe je 
tímto připravit na budoucí život a dát jim lepší vyhlídky.
		 	 	 	 			Jarmila	Vávrová/Fink

Zvládnuto: 
Uherské Hradiště
online v PSIPENTA
Po úspěšném zakončení souboru zkoušek je nyní také 
Schlote Automotice Czech s.r.o. zapojeno v rámci 
Schlote-skupiny do ERP systému PSIPENTA. Ačkoliv lze hod-
notit testovací fázi pro projekt takového rozsahu jako 
velmi krátkou, bylo možné jednotlivé týmy v čele s vedou-
cími projektu Renate Prochnow, Evelyn-Marií Winter a 
Vladimírem Regentíkem učinit online v souladu s připra-
veným časovým plánem, tedy v prvních týdnech letoš-
ního roku. Díky výborné spolupráci všech skupin, které se
na projektu podílely, bylo v polovině února 97 % veš-
kerých kmenových dat začleněno do systému, což zna-
mená, že v již zmíněném okamžku disponoval PSIPENTA
přibližně 11 000 kmenovými daty. Zavedení nového 
software s sebou samozřejmě přineslo také úskalí. Ta však
mohla být velmi rychle překonána a to díky skvělým 
zásluhám IT oddělení jakožto i díky ochotě  kolegů, kteří
se na celé záležitosti podíleli a vedle každodenních 
pracovních povinností projekt aktivně podpořili. Posled-
ními důležitými oblastmi, jež musí být do PSIPENTA ještě 
zcela integrovány, zůstávají skladové hospodářství od-
dělení údržby a výroby a tzv. dílcový projekt oddělení 
údržby. Úplná realizace do praxe je plánována začát-
kem léta. S ohledem na každodenní práci s PSIPENTA 
budou zaměstnanci využívající tento program nadále 
školeni a celý projekt budou až do jeho úplného zakon-
čení napřetržitě podporovat kolegové zkušení v této oblasti.
Důraz je kladen zejm. na oddělení výroby (BDE), účetnic-
tví (propojení PSI Penta-Varial-HSF) a zaopatřování ma-
teriálu (objednávky včetně účetní revize). Že je týmová 
práce klíčem k úspěchu, projekt nejednou dokázal. 
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
na projektu aktivně podíleli. Náš dík patří ale také těm, kteří 
nás motivovali a podporovali nepřímo. Všichni si i přes 
časový tlak a stále nová úskalí zachovali jak bezvadnou 
chuť spolupracovat tak úsměv.	 Evelyn-Maria	Winter/Fink

Organizační jednotka : Členové týmů pobočky Harsum Pobočka Uherské Hradiště
Vedoucí projektu (PL): Renate Prochnow, Evelyn-Maria Winter Vladimír Regentík
Všeobecná organizace: Julia Oberhuber Alena Vávrová, Leona Borowská
Personální agenda (KP): Kai Aurin, Miriam Schwenke Věra Křivová, Eva Regentiková
Finanční účetnictví (KRF): Mathias Schneider, Björn Hermann Miroslava Zámečníková, Věra  
  Hašová, Alena Oranyová 
Controlling (KRC): Bernd Trotte, Monika Koch
Odbyt (EV): Michael Kern, Anja Butzlaff-Lehmann,
 Susanne Kotowski, Patrick Voss
Nákup materiálu (KM): Sandra Czempik, Stefan Schulze, Dennis Jacek Jarmila Vávrová
Údržba (TI): Carsten Kruse Pavel Svoboda
Logistika (TL): Olaf Winter, H.-D. Bendix, Joachim Böhm Vladimír Regentik, Petra
  Slezáčková, Lucie Zambová
Elektronické zpracování dat (TLE): Mathias Wünsche, Steffen Böhme
Mechanická výroba (TMF): Dirk Koch, Jens Reinecke Petr Bičánek, Jaroslav Kadlček, 
  Tatiana Maščuchová
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Tahoun šíje
 
Hlavu pomalu sklonit doprava a 
zafixovat, přitom nezvedat rame-
na a nevytáčet hlavu. Levou paži 
jemně posunout dolů a dlaň na-
táhnout směrem k zemi; vydržet 
cca 15 sekund. Přitom klidně a 
pravidelně dýchat. Poté vyměnit 
stranu. To natahuje svaly krku.

Aktivní uvolnění. 
Série poradce 2011
Jistě to znáte: hodiny sedíte u počítače, na poradě 
nebo pracujete ve výrobě u stroje. Pak začínají táhnout
záda, bolí ramena, celé tělo je napjaté. Na tomto mís-
tě nemůže trocha aktivního uvolnění během polední 
přestávky zaškodit.

K tomu Vám chceme ve spolupráci se zdravotní po-
jišťovnou Barmer GEK v tomto a následujících vydáních 
dát pár tipů na lehké cviky, abyste zvládli své malé 
problémové zóny v oblasti svalstva.
Přidejte se tedy k nám  a buďte fit!
 
ŠÍJE A RAMENA
Jinak než u profesionálních fotbalistů by měly Vaše 
problémové zóny být spíše v oblasti zádového a šíjového 
svalstva. Avšak i přetažení u jiných chronicky nedosta-
tečně zaměstnaných svalových skupin se dá v násled-
ně popsaných cvicích prima vyřešit.

VYPNOUT HRUĎ
Seďte ve správné poloze. Založte ruce za hlavou. 
Zatlačte hlavu proti rukám – a zůstaňte chvíli v této 
poloze. Potom povolte.

Dále budeme pokračovat v příštím vydání se svalovou 
skupinou trupu a kyčlí! 
 
Prosím dbejte na:	Neprovádějte	cviky	nikdy	trhavě	
nebo	rychle,	ale	pomalu	a	stejnoměrně.	Dbejte 
na	pravidelné	dýchání.	Zpočátku	provádějte	cviky	jen 
s	malým	opakováním	(2	–	5krát),	později	s	přibývající	
četností	zvyšte	počet	cviků	a	dobu	cvičení.
	 	 	 	 	 Trümper/Fink

TIPY PRO PŘESTÁVKY NA PRACOVIŠTI

Let ptáka

Rovně se  posadit, chodidla dát na zem, vtáhnout břicho a zadek. Paže 
roztáhnout rovně na obě strany. Paže držet rovně, ale neprotlačit kloub. 
Dělat jen lehké krouživé pohyby z ramen oběma pažemi (5 – 10 krát) 
– změnit směr.

Uvítáme Vaše nápady, přání a podněty!
Také toto třetí vydání našeho nového zaměstnanec-
kého časopisu ukazuje, že v našem podniku je mnoho 
témat a oddělení, kde se stále něco nového děje.

Třeba máte také jedno nebo více témat, které byste 
nám chtěli sdělit? Jestli máte chuť na psaní, pošlete 
nám jednoduše Váš příspěvěk! Nebo Vám nejde tak 
dobře od ruky skládání textu? Tak nám jednoduše 
navrhněte téma, my ho v redakci probereme, jak 

dalece Vás o tomto tématu budeme informovat.

Zastihnete nás buď e-mailem (redaktion@schlote.com) 
nebo ve firmě v Harsumu přes naši nově zřízenou 
redakční schránku v průchodu mezi výrobou a kan-
týnou. Zde můžete i anonymně odevzdávat svá 
témata a podněty. Děkujeme
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