XXXII. BEST PRACTICE FÓRUM
DECATHLON Tízpróba Magyarország Kft.
„Lean megoldások a logisztikában”
2015. Május 29.

2015. Május 29-én 14 szakember részvételével került megrendezésre a XXXII. Best Practice Fórum a
Decathlon Magyarország Kft-nél. Épp ezen a napon ünnepelte 10 éves évfordulóját a magyarországi
cég. A programot délelőtt a cég kelet-európai Logisztikai Központjában tartottuk (ahonnan a magyar
áruházak mellett ellátják a szlovák, cseh, horvát, román, bulgár és török áruházakat is), a délutánt
pedig a csömöri áruházban fejeztük be.
A nap házigazdája Fekete Levente, Kelet-Magyarország
regionális igazgató volt, aki köszöntötte a résztvevőket és
bemutatta a vállalatot és annak fejlődését. A most már
több mint 60 000 főt foglalkoztató vállalatot 1976-ban
alapította Michel Leclercq, Lille-ben, Franciaországban. Az
alapító korábban az Auchan sajt osztályán dolgozott, a két
cég között a mai napig szoros a kapcsolat.
Az alapító az Auchantól való távozását követően, 1976-ban
határozta el, hogy az Auchanéhoz hasonló rendszerben
sporteszközöket szeretne forgalmazni. Ezzel az ötlettel
kereste meg az Auchan tulajdonosát (Mulliez urat), akinek
annyira megtetszett az ötlet, hogy az indulási időszakban
ingyenesen biztosított neki irodát. A cég tíz évvel később,
1986-ban, mozdult el a gyártás irányába, amikor egy
kerékpár beszállítóval nem tudtak megállapodni. Ennek
megfelelően a mai napig a Decathlonnak két fő
tevékenysége van:
1. Sport termékek tervezése (20 saját márka) és gyártása
2. Kereskedelem (áruházi és internetes) + logisztika
A Decathlon célja: „Elérhetővé tenni a sportolás örömét és jótékony hatását a lehető legtöbb ember
számára”
A Decathlon a világ egyik vezető sportszergyártó és kereskedelmi vállalata, jelenleg a világ második
legnagyobb sportszer-kereskedelmi és a 3-4. legnagyobb sportszergyártó vállalata. A NIKE után a
Decathlon költ a legtöbbet kutatásfejlesztésre az iparágban. A kutatás-fejlesztési területen 530
mérnök és 50 kutató 23 szabadalmat nyújtott be 2013-ban 5 kutatási területen. A logisztika világ
szinten 35 raktárból 5000 munkatárs segítségével 610 millió terméket szállított ki. Magyarországon
16 áruházban és az 1 logisztikai központban összesen 850 munkatárs dolgozik.
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A teljes vállalatcsoport forgalma meghaladja a 9 Mrd Euro-s forgalmat. A vállalat évről évre igen
dinamikusan fejlődik, jelenleg 760 áruház van a 21 országban. A cél hogy 5 év alatt az áruházak
számát megduplázzák, évente 100-150 áruházat nyitnak szerte a világban. Az egyik
legdinamikusabban fejlődő terület Kína. A Decathlon célja, hogy a piacon a lehető legjobb árértékarányú termékeket kínálja. Ebben komoly versenyelőnyt jelent, hogy saját kutatásfejlesztési és
gyártó bázisuk van. A termékek 52,3 %-a Észak-Ázsiában, 25%-a Európában és 21%-a Délkelet-Ázsia
került legyártásra. Az ázsiai gyártás jelentősen olcsóbb, de 5-6 hét a szállítási idő, ezért fontos az
európai gyártó bázis fenntartása, ami főleg Franciaország és Olaszország területére koncentrálódik.
Az áruházak alapterülete jelenleg 2000-12 000 négyzetméter, ami bekorlátozza, hogy mekkora
városban érdemes áruházat nyitni. Az értékesítés során fontos koncepció, hogy a termékek
kipróbálhatóak legyenek, legyen önálló játszótér, parkoló és játszózóna, amik mind helyet igényelnek.
Most már nyitnak kisebb alapterületű (kb. 1000 nm-es) áruházakat is, de ezeknél az a
kompromisszum, hogy nem minden sportot és termékcsoportot nyitnak meg és értékesítenek
bennük.
Komoly kihívás a vállalat számára a dinamikus növekedés, az elmúlt évben csak Magyarországon 240
új munkatársat vettek fel.
Magyarországon piacvezető a Decathlon, 35Mrd Ft-os forgalommal. A cég sikerében nagy szerepe
van a képzett és motivált munkaerőnek. A cégnél tavaly 800 000 órát fordítottak képzésre, ami az
összmunkaidő körülbelül 2-3%-a. A cég működésének alapeleme a felhatalmazás, a helyi
menedzsment nagyfokú önállósággal rendelkezik, Ők döntik el, hogy hol nyitnak új áruházat és 15%os megtérülés felett a helyi menedzsment saját maga rendelkezhet a nyereség további részének a
felhasználásáról. A tavalyi évben sikerült megduplázni a magyarországi cég nyereségét, így minden
munkavállaló plusz 1 havi fizetést vihetett haza.
A cégnél az átlagéletkor igen alacsony, 27 év. Jelenleg az új munkatársak körében igen magas a
fluktuáció, fiatalok sokszor ugródeszkának tekintik a céget, tovább mennek, de pár év után sokan
szeretnének visszatérni, mert akkor már van összehasonlítási alapjuk és jobban tudják értékelni azt a
munkakörnyezetet, amit a cég biztosít számukra.

Sajátmárkás termékek
A cégnek 20 db saját márkája (pl.: Quechua, Oxylane, Domyos, KIPSTA, Kalenji) van különböző
sportágak szerint. Az eladás 80-85%-át a sajátmárkás termékek adják. A márkafejlesztő központok
közel vannak a felhasználáshoz, a télisportok fejlesztő központja a hegyekben, a vizisportoké „fél
lábbal a tengerben”.
A cégnél nagyon fontos a szakértelem és a hozzáértés, az egyes osztályokon dolgozó munkatársak
általában művelik, ismerik is az adott sportágakat. Fekete Levente maga is élsportoló volt, rövid
bemutatkozásából megtudhattuk, hogy Levente profi szinten tornázott és sportolói pályafutását
követően tudatosan választotta a Decathlont. Az angol mellett kiválóan beszél franciául, így több időt
töltött kint az anyacégnél. Ott ismerkedett meg a lean kultúrával, oktatta a Leant külföldön és mikor
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hazaérkezett, itt Magyarországon is ő kezdte el a bevezetését. Számos Lean fejlesztési tevékenység
kialakításában aktívan közreműködtek és sokszor kezdeményezői voltak a magyar kollégák.
Logisztika
A Logisztikai Központot és annak folyamatait Varga Jolán (Jolga) Adminisztratív és Gazdasági Szervező
mutatta be. A hatvani logisztikai központ 2009-ben lett átadva 24.000 négyzetméteren 2.000.000
terméket készleteznek sportok és márkák
szerint szeparálva. 5+1 országban 37
Hatvanból szállított országok
helyre terítik a termékeket, 3 hónapos
• Magyarország
átlagos
forgási
sebességgel.
Az
– 16 áruház
• Románia
áruházakban nem tárolnak termékeket,
– 14 áruház
ezért nagy hangsúlyt fektetnek a JIT
• Bulgária
– 4 áruház
ellátásukra.
Napi
rendszerességgel
• Horvátország
– 1 áruház
küldenek árut az áruházak többségébe, a
• Szlovákia
legtávolabbi áruházba is heti 3 alkalommal
- 2 áruház
• Törökország
megy kamion. A termékek átlagos
– 1 raktár
készletforgási sebessége 3 hónap. 80%-os
a kamion kihasználtság.

A termékeknél kategóriákat, színkódolást alkalmaznak. A standard és amorf csomagokat 3
készletezési zónában tárolják:
1. Alacsony polcrendszer – ez a picking zóna 2 napos készletekkel
2. Magas polcrendszer – itt a túlkészletezett és a szezonális termékeket tárolják
3. Az Optilog rendszerben pedig a beérkezett aktuális készletek tárolása zajlik
A raktárbejárás során a picking területet látogattuk meg. Egy nagyon jól optimalizált kézi kiszedést és
egy az áruházi rendelések alapján egységcsomagokat összeállító gépi rendszert mutattak be nekünk.
A kézi kiszedésnél a kollégák egy olyan picking listát kapnak, aminek a segítségével a lista által
meghatározott útvonalon, kötelező haladási iránnyal és sorrendben, a lehető legrövidebb útvonalat
bejárva gyűjthetik be a megrendelt termékeket. A gépi szortírozásnál pedig a futószalag és a
kódleolvasó segítségével gyorsan tudnak az egyedi megrendelésekből áruházi egységcsomagokat
összeállítani.
A hatékony, hibátlan JIT kiszállítást jól szervezett folyamatok biztosítják. A vevői igények (lehívások)
alapján a raktári szoftver sorrendben, a kiszedési útra optimalizálva, adja meg a termékeket. Minden
polcrendszernek megvan a kötelező haladási iránya és a picking lista alapján látja a munkatárs, hogy
mely sorokba és mely termékekért kell bemennie. A kinyomtatott picking listán „beszélő kódok”
vannak, az első száma a cellát, a második a picking zónát, a harmadik a polcrendszert, a negyedik
pedig a sort jelöli. A sorokat éven belül a szezonoknak megfelelően átforgatják, hogy mindig azok a
sorok legyenek közelebb a piciking zónához, amelyek a legtöbbször kapnak árut (nyáron a vizisportok
kerülnek előre, télen a téli sportok).
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A raktár bejárása során számos jó gyakorlattal, apró a mindennapi munkát megkönnyítő fejlesztéssel
és megoldással találkoztunk. Az egész raktárat nagyfokú rendezettség és transzparencia jellemezte,
mindennek megvan a helye és csak a szükséges dolgok vannak az 5S szerint kijelölt helyen. A raktár
területén kerekeken guruló, mozgatható munkaállomások vannak WIFI kapcsolattal és scannerrel, így
az igénynek megfelelően, az árukhoz közel lehet elvégezni a szükséges adminisztrációs feladatokat,
ezzel is csökkentve a felesleges mozgást. A polcon való tárolási rendszer is szabályozott, alul vannak a
nagy (60*60-as) dobozok, középső polcon a kicsi (30*60-as) dobozok és a felső polcon a nagy félig
tele dobozok. A kamion beékezéseket is 3 napra előre látják, a kamion érkezésekor a raktár adja meg
a kamionosnak, hogy mikorra és melyik kapuhoz kell beállnia.
A logisztikai tevékenységet a legmodernebb technológiák és egy jól felépített képzési program is
támogatja. A Zara után a Decathlon volt a második cég, aki bevezette a kereskedelemben az RFID-t.
A saját termékek nagy része (90%-a) RFID chippel (azonosítóval) van ellátva, ami nagyban
megkönnyíti az azonosítást, minőségellenőrzést és a leltározást. A termékazonosítás és könyvelés a
raktárban kézi leolvasó készülékekkel történik. Az áruházakban mobistore is működik, okos
telefonnal sétálnak az eladók az áruházban és ezzel tudják a termékeket azonosítani. A
termékérkeztetésnél egyetlen papírlapot sem használnak.

Szortírozó gép
A raktározás munkáját nagymértékben segíti a hatvani logisztikai központ számára egyedi gyártásban
elkészített Equinox szortírozó gép. A szortírozó gép az áruházak testreszabott kiszolgálását
támogatja. Az áruházakban meghatározzák, hogy milyen termékeket szeretnének együtt és
szeparálva kapni és milyen sorrendben legyenek egy-egy ládába összekészítve. Minden láda egy
áruházi szortírozó kulcshoz van hozzárendelve,
amelyen az van meghatározva, hogy az adott
áruháznak mely termékeket kell egy dobozba
összekészíteni. A szortírozó gépre (futószalagra) a
vonalkódok, illetve RFID chipek scannelésével
folyamatosan pakolják fel az operátorok az árukat,
az egyes pozíciókban a gép megjegyzi, hogy milyen
árut scanneltünk be, és amikor a fölé a láda felé ér a
termék, amelyiknek egyezik a szortírozó kulcsa,
kinyílik az adott pozícióegység alja és belepottyan az
áru a ládába. Egy scanner figyeli, hogy mikor telik
meg a láda, és ha tele van egy piros villogó lámpával jelzi az operátor felé. A szortírozó gép hihetetlen
sebességgel, óránként 450-500 termék szortírozására képes.
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Képzési program, Oxylane Akadémia
A hatékony és magas színvonalú munkavégzést és az új dolgozók beintegrálását egy kiforrott képzési
rendszer támogatja. Minden fontosabb területnek van egy irodai részlege és azon belül egy Training
Zone része, ahol a dolgozók betanításával és az előrehaladásuk nyomon követésével foglalkoznak. A
sztenderd képzési könyveket, anyagokat a központban az Oxylane Akadémián készítik. Egy dolgozó
betanulása 3 hónapot vesz igénybe. A képzési program során a raktári munkavégzés legfontosabb
feladatait lépésről lépésre sajátítják el a munkatársak és az egyes témákból vizsgát tesznek, teszteket
töltenek ki. Az 1. hónapban a termék
összekészítést, a 2. hónapban az
árubeérkeztetést, a harmadik hónapban
a készletezést tanulják meg.
Az üzemlátogatás során megnéztük a
képzési szigetet, ahol a képzési anyagok
és
az
egyes
munkatársak
képzettségének
vizuális
nyomon
követhetőségét segítő táblák vannak. Az
új dolgozók beintegrálását az oktatási
programon felül egy mentori program is
támogatja, előre meg van határozva,
hogy melyik napon, mikor, melyik
képzővel fog dolgozni az új munkatárs. Mentor egy régebb óta ott dolgozó lehet, aki önként
jelentkezik a feladatra. A jelentkezéseket a részlegvezető hagyja jóvá, majd minden mentorjelöltnek
végig kell mennie egy képzési (pedagógiai és technikai), valamint egy validációs folyamaton. Azonban
az ő tevékenységük is monitoringozva van a mentoráltak és a képző koordinátorok által.
Minden egyes lényeges raktári folyamatra és berendezés kezelésére egy részletes, fényképekkel,
képernyő print screenekkel ellátott oktatási segédanyag van elhelyezve a képző szigeten. A képzési
szigeten ki van rakva a képzettségi szint piramis, amin lehet látni, hogy az egyes ott dolgozó
munkatársak jelenleg milyen képzettségi szinten vannak és milyen feladatok ellátására képesek.
A sztenderdek és folyamatok betartását napi szinten ellenőrzi a vezetés. Napi gyakorlat a cégnél,
hogy a területi vezető minden reggel körbejárja az üzemet és minden dolgozóval kezet fog.

Lean – Kaizen tevékenységek
Pár éve indult el a Lean bevezetés központi kezdeményezésre. A program célja három területen
teljesítményjavulás elérése:
•
•
•

produktivitás
szolgáltatás színvonal
biztonság
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A bevezetést egy kiterjedt oktatási program előzte meg, ami a részlegvezetői csapat képzésétől a
kiemelt eladók képzésén át a teljes áruházi csapat képzéséig terjedt ki. Minden új dolgozót
megismertettek a „Lean” alapelvekkel. Az első napon volt egy 20 perces lean integrációs folyamat.
Fontos hogy a dolgozók ismerjék és betartsák a jó gyakorlatokat, sztenderdeket. A program
támogatására egy Lean integrátort neveztek ki. Fekete Levente lett a magyarországi Lean bevezetés
felelőse. 3 hét alatt 5-6 képzést tartott Levente, hogy a teljes munkavállalói csapatot kiképezzék,
hogy közös nyelvet beszéljenek.
A Lean megvalósítása Fekete Levente meggyőződése szerint 80%-ban menedzsment és 20%-ban az
eszközök alkalmazása. A képzést követően veszteségvadászatokat indítottak és a felmerült fontosabb
problémákra fejlesztési akciókat indítottak.
Rengeteg jó ötlet volt a MUDA vadászaton, amire nem tudtak egyszerre mind reagálni, ezért húztak
egy vonalat, hogy havonta 2 új projektet csinálnak. Lépésről lépésre haladtak és oldották meg a
felszínre került problémákat.

Kaizen, emberek bevonása
A 2012-ben indult Lean program elemei mára már beépültek a kultúrába. A Decathlonnál évek óta
működő Kaizen ötletrendszer van. A Lean tevékenységet a Logisztikai központban egy fő állású
felelős, „Arnold” támogatja. A dolgozóktól érkező ötleteket ő dokumentálja és támogatja a
megvalósításukat. A Lean felelős feladata a megváltoztatott folyamatok tesztelése, bevezetése,
folyamatok mérése. Tudatosan keresik a fejlesztési lehetőségeket, a felmerült nagyobb problémákra
brainstromingot tartanak és az érintettek bevonásával keresik meg a megoldást. Arnold jó
informatikai képességekkel és háttértudással számos problémát maga is meg tud oldani.
A megvalósult kaizen javaslatokat és megoldásokat az egész raktár területén Kaizen táblákon osztják
meg a többi munkatárssal. 3 beadott értékes javaslatért 15 000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak a
dolgozók.
Fontos tapasztalatai a Kaizen rendszer működtetésének, hogy megfelelő kereteket kell adni az
ötletek menedzseléséhez. Addig nem jöttek az ötletek, ameddig nem adtak egy irányt, hogy milyen
témákban várják őket. Sokat segítettek a veszteségvadászatok, amikor oda kell menni a
munkavállalóhoz, hogy mit gondol erről, ki kell kérni a véleményét. Az ötleteket rendszeresen
értékelni kell. A munkavállalók bevonásával „Lean percek”-et szerveztek és közösen szavaztak az
ötletekről. Fontos, hogy minden javaslatra időben adjunk választ, adjunk keretet az egész rendszer
működésének.
A Kaizen a következő folyamat szerint valósul meg: Beadják az ötletet – Részlegvezető minősíti – Lean
felelős teszteli – Kikerül a falra – Visszajelzések fogadása – Ha nagy a probléma, akkor közös
brainstorming – Elismerés

A munkatársaknak lehetőséget adnak, hogy beleszóljanak a cég működésébe, fejlesztésébe. Minden
projekt megváltoztatható egy jobb javaslattal.
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Az elmúlt évben 25 projekt és 180 ötlet valósult meg.
Ötletfal működése:
•
•
•
•
•
•

Szabályok
lefektetése,
következetesség
Téma felvetés (vezetői
tevékenység)
Ötletvadászat
Minden javaslat, ötlet
választ érdemel
Döntés a munkavállalók
bevonásával
Ösztönzés, kihívás

Lean fejlesztések – Effistore program
2 éve indult el az Effistore program. Ez egy felülről lefelé építkező megközelítés a Kaizennel
ellentétben, ami egy lentről felfelé történő építkezés. A cél, hogy elérhető legyen a munkavállaló és
minél több időt tudjon tölteni a vásárlók kiszolgálásával, amit az egyszerű munkafolyamatok
kialakításával érhetünk el. Ennek érdekében (egy központ szakértői csapat koordinálásával) kezdték
el optimalizálni az áruházi folyamatokat. A Lean fejlesztések során az egyes áruházakban egyre több
jó megoldás és gyakorlat keletkezett, így elkezdték egy gyűjtemény formájában rögzíteni a jó
gyakorlatokat. A cél, hogy az áruházi jó gyakorlatokból egy olyan központi tudástár (ajánlás) legyen az
intraneten, amely a leghatékonyabb megoldást adja az adott tevékenység megvalósítására. Ez a
központi ajánlás minden vezető számára elérhető, böngészhető és tovább is fejleszthető. Az egyes
áruházak kapnak a központi honlapon egy „menüt” amihez hozzáférnek, és igény esetén tanulhatnak
belőle.
A Decathlon-nál fontos elem a „Direkt eladás fogalma”, ami azt jelenti, hogy odamegyek a vásárlóhoz
beszélgetek vele, megismerem az igényeit és eladom a terméket. Jelenleg az értékesítés 20-30%
származik direkt eladásból.
Az Effistore koncepció során a másik fő szempont a „proaktivitás” és tervezhetőség növelése. A
jelenlegi működésben a tevékenységek 60-70%-a nem tervezhető. Ez egy reaktív pozíció. A
fejlesztéseknél a cél a proaktivitás növelése. A tervezhető dolgokkal energiákat tudunk felszabadítani
a váratlan eseményekre! Növeli a rugalmasságot a szabályozás, mert bizonyos helyzetekre fel
vagyunk készülve előre. Az Effistore koncepció másik fontos szempontja az, hogy a tudás rendszerben
legyen és ne emberben, így a fluktuáció vagy egy-egy dolgozó távozása kevésbé okoz zavart a
működésben.
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A központilag kialakított sztenderdek célja, az ismert legjobb gyakorlatok megosztása, nem a
kreativitás megfojtása. Jelmondatuk, hogy „Kreativitás a megfelelő helyre”, a cél pedig, hogy a
kreativitás alapvetően a business-t szolgálja.
Az elmúlt években számos Lean fejlesztés valósult meg a területen, ezekből néhány jó példát
mutatott be a vezetés a résztvevőknek.
A vállfa felhasználás optimalizálása
Egy átlagos méretű áruház 1 millió db terméket forgalmaz egy évben, amiből 30% vállfázandó. Évente
körülbelül 300 munkanapot töltenek vállfázással.
Felmérték a vállfa útját az áruházban.
1. Vállfa lekerül a termékről (HÉ)
2. Vállfa elhelyezés a 8-as kasszához (V2)
3. Vállfa bekerül a raktárba (V1)
4. A vállfa elhelyezése falrácsra (V2)
5. A vállfák elhelyezése a vállfázó asztalra (V2)
6. Vállfázás (HÉ)
A tevékenységek között azonosították a VA – értékteremtő és a V1 és V2 veszteség kategóriába
tartozó tevékenységeket.
Optimalizálták a vállfázás lépéseit és minimalizálták a vállfázás közben megtett utat, ezekkel a
fejlesztésekkel éves szinten 600-700 óra megtakarítás / áruház, országos szinten pedig mintegy 3400
órát tudtak spórolni.
Kasszafolyamatok optimalizálása
A fejlesztés célja a gyors pontos kasszázás úgy, hogy közben a lehető legtöbb időt fordítsuk a vásárló
személyes kiszolgálására. Meghatározták a kasszázási folyamat pontos lépéseit: termékről leszedem
a vállfákat, csipogókat, a hűségkártya előnyeit ismertetem, majd felszünetelem és lescannelem a
terméket, 2-4 db-ot egyszerre helyezek át a kasszapult túloldalára. Vásárlónként körülbelül 20 sec
megtakarítás érhető el az új módszerrel és többszöri scannelés hibalehetőségét is csökkentettem. Az
új folyamatot a megtervezés után az új kasszásoknak tanították be és ezzel a módszerrel az újonnan
érkező kasszások gyorsabban kezdtek el kasszázni, mint a régiek. Ezt látva a régiek is átvették az új
megoldást. A fejlesztés éves szinten vásárlónként körülbelül 20 s megtakarítást, éves szinten
áruházanként 700 óra megtakarítást eredményezett.
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Kerékpárok összeszerelése
A kerékpárok félkészen érkeznek az áruházba, melyeket még össze kell szerelni a helyszínen
(kormányt, féket, váltót be kell állítani stb.). Ha a raktárban csináljuk, akkor a raktárban marad a
szaktudás, így annak érdekében, hogy minél közelebb legyen ez a tudás a vásárlóhoz az áruházban
végzik el a tevékenységet, így viszont arra kell törekedni, hogy minél kevesebb időt vegyen el a
vásárlók kiszolgálásától. A budaörsi áruház naponta 100-150 kerékpárt ad el. Ez a szerelési
tevékenység így jelentős időt köt le. A kerékpár szerelési tevékenységek sorrendjét és pontos lépéseit
meghatározták és normázták, majd az elkészült A4-es rövid fényképes ismertetőt kiakasztották az
adott munkaállomáson. Úgy alakították ki a szerelési munkaállomást, hogy az minél hatékonyabb
munkavégzést tegyen lehetővé (pl.: kompresszor a szerviz ponton, a pumpával történő kerék felfújás
kiváltására.)
Hasonló optimalizáció valósult meg a kamion fogadásra (kipakolásra) és a töltésre, amit egy rövid
bemutató „Videón” ismertetnek az érintett munkatársakkal.
Egyszerűsítették a belépési folyamatokat, melyeket
munkakezdéskor, a termékazonosításra használt kézi
számítógépeken rögzítettek. Egy informatikai fejlesztés a
belépéshez szükséges adatokat vonalkód alapúra konvertálta
át, így 65 percet nyertek a nap eleji belogolásnál.
A raklapok fóliázásához egy önműködő fóliázó gépet
használnak, aminek az mozgása során sokszor fennakadást,
gondot okozott, hogy a munkaterébe pakoltak, ezért az 5S logika szerint egy fix körpályát alakítottak
ki, meghatározták, kijelölték a fóliázó gép a helyét és a piros vonalon belüre nem pakoltak semmit.

Eredmények:
 Rugalmasabb, reaktívabb áruház
 Tudás a rendszerben és nem a
személyzetnél/ csak meghatározott
személyeknél marad
 Kreativitás megjelenése – ötletek
által
 Integráció, egyszerűsítés
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Kereskedelem / csömöri áruház
A fórum az ebédet követően a délután a csömöri áruházban folytatódott, ahol áttekinthettük a
raktárból érkező termékek átvételéhez, szortírozásához és áruházi kihelyezéséhez kapcsolódó
folyamatokat.
Az irodában az áruházvezető Nagy Norbert fogadott bennünket. A fiatal áruházvezető pár éve
eladóként kezdte pályafutását a Decathlonban, majd teljesítményével és rátermettségével
bizonyította, hogy képes az egész áruház eredményes irányítására. Norbert fiatalos és lelkes
hangulatban mesélt a belső folyamataikról. Különleges esemény náluk a hónap utolsó keddi napja,
amikor is a dolgozók összeülhetnek megbeszélni az aktuális feladatokat és problémákat. Az
áruházvezetőnek az a kérése ezekkel a találkozókkal kapcsolatosan, hogy legyen célja és legyen
eredménye. Ha ez megvan, bármiről szólhat a találkozó, ami az érintetteknek fontos.
A jelszó „Szabadság, felelősség”
A Decathlon megközelítése az, hogy az ember alapvetően jóindulatú és adjunk neki lehetőséget, hogy
kreativitását kiélhesse. A decentralizációval maximális szabadságfokot akarnak biztosítani a
dolgozóknak.
A munkavégzést nagyfokú felhatalmazás és Coaching típusú megközelítés jellemzi. Az eddigi
tapasztalatok pénzügyi számokkal is alátámasztják azt a megközelítést, hogy ha valaki jól érzi magát a
munkahelyen, akkor jobban is fog teljesíteni. Az elmúlt évben szinte minden részleg túlteljesítette a
pénzügyi elvárásokat.
Minden dolgozónak hihetetlen szabadsága van. Az áruházvezető szabadon hozhat döntéseket szinte
bármiben, annyi a kikötés, hogy ki kell kérnie 2 felettese véleményét. A részlegvezetőktől az a kérés,
hogy többen legyenek bent a munkahelyen, mint otthon. A dolgozók pedig szabadon, egymás között
megbeszélve, készíthetik el a saját beosztásukat. A prémium meghatározásában szintén nagy
szabadságfok van, az elvárás feletti eredmény felhasználásáról az áruház igazgató dönthet. Egyetlen
kikötés a nyilvánosság, hogy bármit is dönt a vezető fennmaradt összegről, azt átlátható és követhető
módon kell megvalósítania. Dönthet úgy, hogy kiosztja jutalékként, de akár eszközöket is vásárolhat
belőle.
Láthattunk még számos hasznos ötletet és javaslatot a munkaszervezésre és a raktározásra is. A
program zárásakor minden résztvevő egyetértett abban, hogy a különleges, újszerű vezetési elvek és
gondolkodásmód teljesen átjárja a szervezetet, valamint dinamikus és hatékony munkával, baráti
légkörrel sok inspiráló ötlettel találkozhatunk a program kapcsán. Köszönjük!
Egy résztvevő szavaival élve: „Tudtam, hogy jó cég ez a Decathlon, de azt nem hogy ennyire.”

Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató
és Faragó István, tanácsadó
Kvalikon Kft.
2015. június 10.
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