
KVALIKON 

 

KVALIKON – Beszállító fejlesztési program 
 

 
A Hazai gazdaság és ipar további fejlődését egyértelműen meghatározza és behatárolja a magyar 
KKV, beszállítók kompetenciája, illetve a szakképzett munkaerő rendelkezésre állása.  
 
Ennek a fejlesztése érdekében a Kvalikon csapata, több mint egy évtizedes beszállító fejlesztési és 
kompetencia fejlesztési, képzési tapasztalatára alapozva egy beszállító fejlesztési programot 
dolgozott ki, ami beépíthető és igénybe vehető a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 
pályázatokban.  
 
GINOP-1.3.3-16  - Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok 

támogatása 

 

GINOP-5.3.2-16  - A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, 

családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál  
 
GINOP-5.2.4-16  - Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

 

 

 
A Beszállító fejlesztési program elemei:  

 
 
Az egyes program fázisok támogatására cégünk kiforrott évek óta működő kész megoldásokkal 
rendelkezik.  
 

  

1.  

Beszállító 
felmérés, audit 

2.  

Beszállítói 
kompetencia 

fejlesztés 

3.  

Folyamat és 
szervezetfejlesz

téi projektek, 
tanácsadás 

4.  

Beszállító 
értékelés 

5. 
Benchmarking, 
Jó gyakorlatok 
megosztása, 

Beszállítói 
kiválóság Díj 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-133-16-beszllt-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-s-beszllti-integrtorok-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-532-16-a-rugalmas-foglalkoztats-elterjesztse-a-konvergencia-rgikban-rugalmas-csaldbart-foglalkoztatsi-mdszerek-bevezetse-a-munkltatknl
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-16-gyakornoki-program-plyakezdk-tmogatsra
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Az egyes program elemekhez kapcsolódó szolgáltatásaink  
 

1. Beszállítói felmérés, audit: Beszállító felmérés, Lean Audit, Beszállító auditor képzés, 5S auditor 

képzés 

 

2. Beszállítói kompetenciafejlesztés:  

 Folyamatmenedzsment képzés 

 Lean Master Program képzései 

 Folyamatmérnök képzés  

 Projektmenedzsment képzés 

 Vezetői Akadémia  

 Művezető képzés 

 APQP-PPAP képzés  

 5S auditor képzés 

 

3. Folyamat és szervezetfejlesztési projektek: 

 Folyamatmenedzsment tanácsadás 

 Lean bevezetési program  

 Kaizen rendszer kiépítése 

 Teljesítményértékelési rendszer bevezetése 

 0 hiba, minőségfejlesztési program   

 Kaizen workshopok  

 TPM tanácsadás, SMED Workshopok 

 

4. Beszállító értékelés 

 

5. Benchmarking, Jó gyakorlatok megosztása: Benchmarking Klub csatlakozási lehetőség, Beszállítói 

Benchmarking Program, Best Practice Fórumok, Vezetői Best Practice Fórumok    

 

2016. December 8-án  
Beszállító fejlesztési workshopot szervezünk, amely keretében bemutatjuk a Beszállító fejlesztési 
programunkat és lehetőség nyílik a konkrét pályázati lehetőségekkel és együttműködésekkel 
kapcsolatos konzultációra tanácsadóinkkal.  
 

BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI WORKSHOP PROGRAM 
 
Amennyiben érdeklődik a fenti szolgáltatások iránt, vagy további információkra lenne szüksége, 
kérem vegye fel velünk a kapcsolatot!  
 
Kapcsolattartók:  
 
Kis Rita, projektvezető, 06 1 489 0003, kis.rita@kvalikon.hu  
Csécsei Róbert, 06 30 580 1302, csecsei.robert@kvalikon.hu  
 
 

http://www.leanforum.hu/index.php/2015-10-28-09-19-43/lean-audit
http://www.kvalikon.hu/folyamatmenedzsment/folyamatmenedzsment-kepzes.php
http://www.kvalikon.hu/letolt/LEAN_MASTER_PROGRAM.pdf
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=folyamatmernok_kepzes
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=projekt_menedzsment
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=vezetoi_akademia
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=muvezeto_kepzes
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=apqp
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=5s_auditor
http://www.kvalikon.hu/folyamatmenedzsment.php
http://www.kvalikon.hu/lean/bevezetesi-program.php
http://www.kvalikon.hu/trening.php?trening=cc_ws
http://www.leanforum.hu/index.php/2015-10-28-09-19-43/benchmarking
http://www.kvalikon.hu/vezetoi_forum/index.php/program
http://www.leanforum.hu/images/Beszallito_fejlesztesi_workshop_december_8.pdf
mailto:kis.rita@kvalikon.hu
mailto:csecsei.robert@kvalikon.hu
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