CPIM

CSCP

CLTD

Obsah kurzu

CPIM se zaměřuje na dokonalé zvládání
organizace interních provozních procesů,
přináší hluboké porozumění plánování
zdrojů, detailnímu časování a plánování
výroby. Zaměřuje se na efektivní řízení
zásob. Pomáhá uplatnit tyto znalosti v
praxi v celém dodavatelském řetězci.

CSCP se zaměřuje na dokonalé pochopení
širšího dodavatelského řetězce od dodavatelů až po koncové zákazníky. CSCP
certifikace je profesionálním uznáním
znalosti dodavatelského řetězce a propojení provozních činností napříč celým
řetězcem.

CLTD se zaměřuje na zvládnutí základních
znalostí potřebných v logistice, přepravě a
distribuci. Kurz rozšiřuje znalosti a
rozhled pracovníků v logistice a umožňuje
jim přinášet nové nápady a vyšší efektivnost jejich společnosti.

Oblasti působení v Supply
Chain nejvíce vhodné pro
kurz
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Název kurzu

Production and inventory management
Operations
Supply chain management
Procurement
Materials management
Purchasing
Planning

Supply chain design
Supplier management
Transportation
Supply chain management
Distribution channels
3PL, 4PL
Customer management

Logistics Services
Transportation
Government & Military
Distribution channels
Consulting
3PL, 4PL

Benefity pro firmy

Absolventi kurzů budou schopni zlepšovat
efektivitu procesů, maximalizovat technologický ROI a lépe řešit výzvy a příležitosti
globálního trhu v oblasti řízení provozu
(Operations).

CSCP kurz přináší absolventům znalosti a
nástroje pro efektivní řízení globálního
dodavatelského řetězce a umožňuje jim
zefektivňovat provozní procesy napříč
celým řetězcem a přinášet potřebné
celkové výsledky.

Absolventi kurzů budou schopni zlepšovat
efektivitu procesů, maximalizovat technologický ROI a lépe řešit výzvy a příležitosti
globálního trhu v oblasti logistiky, dopravy
a distribuce.

Benefity pro jednotlivce

CPIM certifikace zvýší kvalifikaci pracovníků v oddělení supply chain. Osvojí si
mezinárodní terminologii používanou v
angličtině. Naučí se pracovat s vhodnými
nástroji pro zlepšení efektivity výroby a
logistiky uvnitř firmy. Dokáží vyhodnotit
navrhovaná řešení s dopadem na celkové
výsledky firmy. Stanou se uznávanými
odborníky v supply chain managementu.

CSCP kurz přináší absolventům znalosti a
nástroje pro efektivní řízení globálního
dodavatelského řetězce a umožňuje jim
zefektivňování provozních procesů napříč
celým řetězcem. Osvojí si mezinárodní
terminologii používanou v angličtině.
Posunou se do skupiny odborníků, kteří
dokáží řídit složité dodavatelsko-odběratelské řetězce, které integrují více spolupracujících firem.

Program CLTD poskytuje souhrn nezbytných znalostí potřebných k řízení dnešní
logistiky a transportu. Absolventi budou
schopni nastavit logistické toky ze
společnosti skrz maximálně efektivní
řetězec, stanovit nejvhodnější distribuční
kanály a vybrat správný druh přepravy.
Osvojí si mezinárodní terminologii používanou v angličtině. Budou schopni implementovat „best practices“ z praxe, což
povede k růstu efektivity celé logistiky
firmy.

