A Know-how.

A REFA : Consulting azt is jelenti, hogy életszerű, hajszálpontos és állandóan
áttekintést nyújt.

MIVEL IGAZOLJÁK MAGUKAT TANÁCSADÓINK?
PÉLDÁUL LICENCÜKKEL.

MIÉRT MŰKÖDJÖN VELÜNK EGYÜTT?
NÉGY FŐ ELŐNY VÁR ÖNRE.

A REFA tanácsadói különböző szakmai és vezető funkciókban szerzett sokéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Személyesen legalább 5 évnyi tapasztalatot visznek bele a
szaktanácsadói tevékenységbe. Azaz "tudják, hogy miről
beszélnek és mit ajánlanak".

 Első kézből használhatja a REFA eljárásait, melyeket a
munkaadói és munkavállalói oldallal egyeztettünk, és
melyek ennek megfelelően semlegességet biztosítanak.

A know-how.

 Olyan partner mellett teszi le a voksát, mely egyedülálló
módon, tanúsítvánnyal rendelkező REFA tanácsadást nyújt.

REFA : Consulting,
az Ön idő- és
folyamat-optimalizálója.

 A kft-n keresztül közvetlen hozzáférést kap a REFA
egyeztetett továbbképzési megoldásaihoz.
 Méltányos feltételekre és áttekinthető árakra számíthat.
Részletesebben szeretne tájékozódni?
Az interneten a www.refa-hungaria.hu oldalon valamennyi részletes tájékoztatást megtalál a REFA szaktanácsadói
kínálatáról.

Válassza közvetlenül a piacvezetőt!
Az egyedüli, tanúsítvánnyal rendelkező
REFA szaktanácsadás.

A REFA : Consulting elérhetősége
Dr. Evá Sándor
Fon +36 1 212-4412
eva.sandor@refa-hungaria.hu

REFA : Hungaria

A REFA Group vállalata

www.refa-hungaria.hu
Tanúsítvánnyal rendelkező REFA szaktanácsadás.
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REFA : Consulting,
az Ön idő- és
folyamat-optimalizálója.

A REFA : Consulting tanúsítvánnyal rendelkező szaktanácsadást is jelent > DIN EN ISO 9001

VALÓBAN A MEGOLDÁST KERESI?
VÁLASSZA KÖZVETLENÜL A PIACVEZETŐT.

MIK AZ ELVÁRÁSAI VELÜNK SZEMBEN?
SZOLGÁLTATÁSAINK CÍMSZAVAKBAN.

Optimalizálni szeretné a folyamatokat, le szeretné
faragni a költségeket és professzionalizálni szeretné a
minőségmenedzsmentet? Vagy olyan ötleteket követ,
melyek megvalósítását külső partnerrel szeretné véghez
vinni? REFA szakértőink nemcsak a tanácsadásban, hanem a
megvalósításban is támogatják Önt.

Mindig építhet a REFA-Consultingra, ha szakértelemre van
szükség a munka kialakítása, üzemszervezés és vállalati
fejlődés területén. Projektjeit igénye szerint A-tól Zs-ig, vagy
akár részlegesen is elkísérjük.

Üzleti tevékenységünket három szóban is összefoglalhatjuk:
mi know-howt közvetítünk. Évtizedeken át felépített és ápolt
gazdasági és tudományos hálózatunk teszi lehetővé, hogy
bármikor személyre szabott szolgáltatást tudjunk nyújtani az
ipar és igazgatások számára.
A szakmai dolgokra és az eredményre összpontosítva nyújtunk szaktanácsadást. Éppúgy régi ügyfeleink közé tartoznak a helyi illetőségű családi vállalkozások, mint a világszerte működő multik, vagy bármely szintű közigazgatási
egységek, költségvetési intézmények és intézmények.
Szaktanácsadásunk olyan REFA eljárásokon alapszik, melyeket már a kezdeteknél fogva egyeztettünk a munkaadói és
munkavállalói szervezetekkel. Pontosan ezeket az objektivitási és semlegességi
feltételeket értékeli
nagyra valamennyi
ügyfelünk.

 mediátor az üzemi tanács és a munkaadó között

Logisztika és raktároptimalizálás
 a megtakarítási potenciál meghatározása
Szolgáltatási palettánk sokéves tapasztalatra visszatekintő
elemei:
Átfogóan a gyakorlatban tesztelt időfelvételek,
ill. időtanulmányok
 időfelvételek és időtanulmányok elvégzése
 a meglévő időfelvételek ellenőrzése

 anyagáramlás és raktároptimalizálás
 időfelvételek és folyamatoptimalizálás a logisztikai
rendszerekben
 raktárrendszerek átszervezése
Professzionális minőségmenedzsment (QM)
 QM-rendszer folyamatvezetéshez és -irányításhoz

 időfelvételek a költségszámítás és a controlling részére

 a meglévő QM-rendszerek ellenőrzése és kiegészítése

 Coaching/továbbképzések az időfelvétel területén

 coaching és továbbképzés a QM-rendszerek
elemzésénél és megvalósításánál

Folyamatoptimalizálás első kézből
 folyamatelemzés és -optimalizálás

 belső auditok elvégzése a célok aktív megvalósításához

 a gyártási költségek csökkentését célzó racionalizálás
 gyártástervezés, vezérlés és optimalizálás
 coaching és tanácsadás a bevezetésnél
Szervezeti tanácsadás az ipar és az igazgatás területén
 szervezeti vizsgálatok

REFA eljárások első kézből.

 a javadalmazási rendszerek ellenőrzése
 vállalatspecifikus javadalmazási rendszerek kidolgozása
 időbér kontra teljesítménybér

 az adminisztrációs folyamatok optimalizálása

www.refa-hungaria.hu

Javadalmazási rendszerek a REFA-Consultinggal

 coaching újjászervezésekkor
 személyzeti igény felmérése a közigazgatásban

Nem szerepel a felsorolásban az Ön által keresett címszó?
Ennek ellenére is lépjen velünk kapcsolatba. Számos REFA
tanúsítvánnyal rendelkező professzionális bel- és külföldi
szaktanácsadóval állunk kapcsolatban.

