Fiat Auto Poland

Program tute blu
w tyskiej fabryce Fiata
Chyba w każdej fabryce samochodów oraz w większości firm dostawczych
kadra zarządzająca i osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie zastanawiają
się, jak najlepiej i najskuteczniej wprowadzić nowego pracownika, nie tylko
w proces produkcyjny, ale przede wszystkim w atmosferę danej jednostki.
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Szkolenia
Dział HR w Fiat Auto Poland S.A.

pracy bezpośrednio na linii i przyjrze-
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nia się całemu procesowi produkcji. To

wprowadzając do swojej stałej praktyki

także doskonała okazja, by poznać lu-

program o nazwie „Operacja Tute blu”.

dzi odpowiadających za poszczególne
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czyli początkowego okresu zatrudnienia

nogramem, opiekują się uczestnikami

wszystkich nowo przyjętych pracowni-

w poszczególnych fazach jego realizacji.

ków. Program jest przeznaczony specjal-

Sam harmonogram programu przez

nie dla pracowników umysłowych, nie-

lata ulegał drobnym modyfikacjom, wy-

zależnie od pełnionej przez nich funkcji,

nikającym

powinni poznać od podstaw procesy, na

w ramach informacji zwrotnej zarów-

których opiera się działalność przedsię-

no sami uczestnicy, jak i ich opiekuno-
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Celina Krzyżkowska
Human Resources
Fiat Auto Poland S.A.

– czyli jakości, kontroli finansowej zakładu, służby technicznej, projektu uruchomień i modyfikacji modeli, a także
logistyki (Programy i Czynniki Produkcji)
oraz Fiat Auto Production System – komórce odpowiedzialnej m.in. za rozwój
metodologii World Class Manufacturing
w Fiat Auto Poland. W następnych dniach
uczestnicy zakładają na siebie tytułowe
Tute blu i poznają kolejno poszczególne

Fiat Auto Poland

jednostki produkcyjne – Spawalnię, Lakiernię i Montaż, najpierw od strony organizacyjnej, a następnie pracując przez
kilka dni bezpośrednio na linii. Każdy
z uczestników programu proszony jest po

biorstwa i w których będą uczestniczyć

wie. Obecnie 3-tygodniowe szkolenie

jego zakończeniu o wypełnienie tzw. kar-

w ramach docelowego obszaru zatrud-

jest tak zbudowane, by jego uczestnicy

ty feedback, w której może podzielić się

nienia.

w pierwszej kolejności mogli przyjrzeć

obserwacjami i pomysłami, jakie przyszły

się działalności tzw. służb staffowych

mu w tym czasie do głowy. – Świeże spoj-
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Idea

programu

narodzi-

ła się we Włoszech, w 2006 roku,
a nazwa Tute blu w języku włoskim oznacza granatowe kombinezony robocze,
które noszą pracownicy fizyczni – mówi
Celina Krzyżkowska, HR, koordynator
programu – Jako spółka należąca do
międzynarodowego koncernu postanowiliśmy pozostawić oryginalną nazwę, aby
dodać całej operacji nieco włoskiego kolorytu – dodaje.
Przyjęła się ona znakomicie i nie ma
takiej osoby w firmie, która nie wiedziałaby, co oznacza. Natychmiast okazało się,
że program Tute blu, który wystartował
w Tychach w listopadzie 2006 r., to doskonały sposób na wprowadzanie nowo
przyjętych osób w struktury firmy. W trakcie jego realizacji mają nie tylko możliwość poznania poszczególnych komórek
organizacyjnych, ale przede wszystkim

lipiec-wrzesień 2010

19

