Spotkanie w klasie biznes
Niezwykle interesujący dzień, miała 4 kwietnia grupa członków Koła Naukowego
Studentów Logistyki. Pani Prezes – Alicja Markiewicz oraz trzech laureatów XIII edycji
Forum Młodej Logistyki – Rafał Partyka, Szymon Skórzewski oraz Marcin Witek, otrzymali
zaproszenie od dyrekcji firmy FM Logistic do Hotelu Panorama w Mszczonowie, w ramach
spotkania zespołu HR Menedżerów wszystkich jednostek firmy w Polsce.
Zwycięzcy tegorocznej edycji FML zostali poproszeni o zaprezentowanie swojej
pracy konkursowej pt. „Efektywne wykorzystanie elastycznego czasu pracy” przed
kierownikami działów Human Resources. Po wygłoszeniu prezentacji nastąpiła luźna
wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących elastycznych form czasu pracy, w których
zwrócono szczególną uwagę na motywację pracowników i ich zdolność do prowadzenia
chłodnych kalkulacji. Duża wiedza kierowników działów HR pozwoliła nam – studentom,
bardziej krytycznie i świadomie spojrzeć na istotę planowania zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwie, a także poznać rzeczywiste problemy przedsiębiorstw w ramach
prowadzonej polityki zatrudnienia i organizacji pracy. Po blisko godzinnej debacie, nastąpiła
pora lunchu, w toku którego, dalej dominowała tematyka obecna przed momentem na sali
konferencyjnej. W luźnej, sympatycznej atmosferze mogliśmy poznać się i porozmawiać
z osobami posiadającymi praktyczną wiedzę i spostrzeżenia, które mogą zaprocentować
w przyszłej karierze zawodowej.
Oprócz samego spotkania z kierownictwem firmy, zostaliśmy zaproszeni również do
zwiedzenia platformy logistycznej w Mszczonowie – głównej siedziby firmy. Zdecydowana
większość spędzonego tam czasu została poświęcona pracy działu co-packingu. Wraz
z inżynierem procesu, mieliśmy okazję zaznajomić się ze specyfiką pracy na każdej z linii
produkcyjnej, a także mogliśmy sami podjąć próbę obsługi poszczególnych maszyn. Ponadto,
na bieżąco analizowaliśmy pracę każdej z linii, identyfikowaliśmy błędy i dokumentację
stanowiskową oraz wspólnie proponowaliśmy rozwiązania dotyczące zapasów wyrobów
w toku, czy organizacji pracy zespołu przy danym produkcie. Ten sposób przeprowadzenia
wycieczki studyjnej bardzo przypadł nam do gustu, bowiem otwarcie można powiedzieć, że
przekazano nam praktyczną wiedzę – zaczynając od rozpoznania specyfiki pracy na danym
stanowisku, przez procesowe podejście do wykonywanej działalności, aż do identyfikowania
błędów i zaniedbań, np. w obszarze BHP. Następnym poznanym działem był magazyn,
w którym przechowywane są towary klientów, głównie z branży FMCG, wśród których
wymienić można produkty takich firm jak: Mars Incorporated, Kraft, Mondelez, E. Wedel,
czy Ferrero. Przedstawiono nam podstawowe dane dotyczące magazynu oraz sposób
organizacji pracy występujący w poszczególnych procesach magazynowych. Warto
wspomnieć, że głównym źródłem dochodów FM Logistic jest usługa magazynowania, a
platforma w Mszczonowie (75 000 m2) może poszczycić się ok. 98% zajętością miejsc
paletowych na regałach wysokiego składowania.

