Životopis

OSOBNÍ ÚDAJE

Ochotnický Miroslav
Třebízského 1245/1, 25088 Čelákovice (Česká republika)
+420 724 542424
miroslav.ochotnicky@continental-corporation.com
Pohlaví Muž | Datum narození 03/02/1972 | Státní příslušnost/i Slovensko

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01/08/1996–01/01/2000

Vedoucí laboratoře tlaku a síly
Slovenská legálna metrológia
Zemplínska 46, 04001 Košice (Slovensko)
výkon měřeni tlaku, sily, objemu/průtoku, hmotnosti pro ověřovací a kalibrační účely, školení uživatelů
měřidel
Obor nebo sektor Odborné, vědecké a technické činnosti

01/01/2000–31/10/2001

Obchodně-technický pracovník
MERET Košice
tr. SNP 61, Ferrocentrum - Kosil, 04011 Košice (Slovensko)
Obchodní činnost v oblasti tlak, objem/průtok, výška hladiny, přepočet množství tepla
Obor nebo sektor Odborné, Vědecké A Technické Činnosti

01/11/2001–01/08/2007

Laboratory manager
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Vedení odd. zkušebních, měřících a metrologických laboratoří
- Tvorba, schvalování a správa vnitropodnikové dokumentace pro oblast Laboratoří kvality
- Odpovědnost za plánování a zabezpečování zkoušek a kalibrace v rozsahu požadovaném
zákazníkem Laboratoře / platnou legislativou
- Odpovědnost za informování zákazníků Laboratoře o výsledcích objednávaných laboratorních
výkonů
- Podílení se na zavádění nápravných opatření s cílem trvalého zlepšování stavu kvality práce v odd.
Laboratoří
- Podílení se na auditech od. Laboratoří (interních, zákazníkem, třetí stranou) a předkládání výsledků
těchto auditů nadřízenému
- koordinace spolupráce s externími vědeckými a komerčními subjekty v oblasti rozvoje zkušebních
metod
Obor nebo sektor Odborné, vědecké a technické činnosti

01/08/2007–01/10/2010

Lean manager
Zavádění nástrojů výrobního systému, školící a lektorská činnost, vedení oddělení Lean / SixSigma /
Idea Management
- vzdělávání a poradenská činnost v oblasti nástrojů štíhlé výroby a administrativy s působností
závodu Brandýs
- koordinační činnost projektů trvalého zlepšování
Obor nebo sektor Odborné, vědecké a technické činnosti
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01/10/2010–do současnosti

Ochotnický Miroslav

CBS Coach
- Vyvíjet časový plán implementace CBS pro schválení a vykonání managementem společnosti.
Priorizovat aktivity CBS ve smyslu časového plánu společně s vedením závodu na základě konkrétní
podnikatelské situace. Přidělovat příslušné zdroje pro CBS-aktivity. Definovat specifické ukazatele pro
měření dodržování časového plánu implementace CBS.
- Identifikovat (mezioborový) potenciál pro zlepšování a iniciovat zlepšovací projekty pro všechny
metody a principy CBS. Uplatňovat přístupy Kaikaku a Kaizen
- Trénovat metody a nástroje CBS v rámci závodu (Focus Factories) Moderovat workshopy a
koučovat lokální trenéry CBS v jejich místních projektech pro utvoření společného vnímání CBS.
Organizovat / účastnit se Best-Practice výměnných návštěv. Podporovat vytváření, udržení a trvalé
zlepšování definovaných standardů (5S, VSM, VSD ve výrobě a administrativě, Vizuální řízení)
- Podporovat propagaci kulturní změny pěstovat mechanizmus štíhlého přístupu v rámci závodu.
Zajistit aktivní zapojení podnikové sítě CBS do tréninkových aktivit.
- Reprezentovat závod v síti CBS CEP. Zajistit komunikaci v rámci sítě. Zajistit aktivní účast závodu v
CBS komunitách. Shromažďovat a komunikovat výsledky práce a lessons learned. Používat nejlepší
zkušenosti sítě. Motivovat řídící tým závodu a zaměstnance k dalšímu zavádění CBS v jejich
oblastech odpovědností.
- Projektový kontroling a reporting. Reportování statusů projektů vedení závodu a CEP CBS.
Obor nebo sektor Odborné, vědecké a technické činnosti

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
01/09/1986–30/06/1990

Maturita - gymnázium
Gymnázium Konštantínova 2, Prešov (Slovensko)

1990–1996

Inženýr
Technická Univerzita Košice
Letná 9, 042 00 Košice (Slovensko)
www.tuke.sk
fakulta strojní
studijní obor: Přístrojová, regulační a automatizační technika

2004–2008

Kaizen Manažér
Kaizen Institute
5S, Vizuální řízení, TPM, TQM, TFM, Kaizen Toolbox, Kaizen Strategie

2005–2008

Procesní konzultant
Synquanet (Německo)
moderace zlepšovacích workshopů, procesní poradenství, změna podnikové kultury, projektový
management

2005–2008

Procesní Poradce Lean Manufacturing
Leonardo Group GmbH
nástroje Flexibilného závodu, Heijunka, analýza procesního řetězce

2009–2010

VSM / VSD Trainer
Continental Automotive, SCMA
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Ochotnický Miroslav

mapování toku hodnoty, návrh toku hodnoty
2015–2017

KATA Coach
VerbesserungsKata (Německo)
Coaching KATA
Improvement KATA
Policy Deployment

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský jazyk

slovenština, čeština

Další jazyky

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní
projev

angličtina

B2

C1

C1

C1

C1

němčina

B2

B1

A2

A2

A2

ruština

B1

B1

B1

B1

B1

Úrovně: A1 a A2: základní uživatel - B1 a B2: samostatný uživatel - C1 a C2: zkušený uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Komunikační dovednosti

- vynikající komunikační dovedností získané praxí procesního poradce, lektora nástrojů štíhlé výroby a
KATA-kouče

Organizační/manažerské
dovednosti

- dobré manažerské dovedností získané praxí CBS Kouče

Dovednosti vztahující se k
určitému povolání nebo
pracovnímu místu

- dobrá znalost procesů řízení kvality
- dobré znalosti metrologické a zkušební tematiky
- velmi dobré znalosti nástrojů výrobního systému
- dobré moderační dovednosti získané moderováním zlepšovacích WS

Digitální dovednosti

SEBEHODNOCENÍ

Zpracování
informací

Komunikace

Samostatný uživatel Zkušený uživatel

Vytváření
obsahu

Bezpečnost

Řešení
problému

Samostatný
uživatel

Samostatný
uživatel

Samostatný
uživatel

Digitální dovednosti - Stupnice pro sebehodnocení

- dobrá znalost kancelářské sady
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