GESTÃO DE FROTAS

Cursos/Workshops Inter-Empresa estruturados e construídos à medida, realizados ONLINE em Live-TRAINING.
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> GESTÃO DE FROTAS

Sinopse
Esta formação visa dotar, consolidar ou aprofundar,
competências operacionais na área da Gestão de
Frotas ao nível da sua própria gestão, bem como, da
melhoria da eficiência comunicacional e de novos
conhecimentos para essa área de negócio.

Conteúdos Programáticos
1. Metodologias de gestão;
2. Conhecimento de novas técnicas de
sustentabilidade, avaliação e controlo de
eficiência energética da frota;
3. Aquisição de novos conhecimentos na área de
negócio;
4. Avaliação de fornecedores, serviços, e processo
de compras
5. Inovação e implementação de melhorias em
processos existentes;
6. Eficiência na comunicação organizacional.

Metodologia

> Workshop teórico/prático
> Análise de casos práticos

Objectivos
> Conhecer os fundamentos de aquisição, gestão de
manutenção de uma frota;
> Avaliar as diversas propostas de aquisição e player
no mercado;
> Propor, analisar e/ou implementar processos de
melhoria na área da gestão de frotas;
> Conhecer as melhores técnicas comunicacionais de/
para relação com os diversos departamentos.

Proposta de Tempo de Acção
> 4 horas
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...
Ao acreditar na atualização
profissional como forma das pessoas
e das empresas evoluírem mais
rapidamente, a Flow Training Academy
aposta em workshops sólidos, muito
práticos e flexíveis.
Desenhados a pensar nas
necessidades de formação
dos profissionais de supply chain
e nas solicitações das empresas,
os nossos workshops visam dotar
os profissionais de mais
conhecimento, que lhes permita de
forma competitiva e diferenciadora,
vencer os novos desafios.

Logística
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ASSEGURAR que os nossos clientes possam:
> Melhorar o desempenho das operações do próprio
negócio pela via da inovação;
> Garantir que os produtos e serviços prestados
pelos parceiros da Cadeia de Abastecimento são
sustentáveis;
> Trabalhar colaborativamente com os seus parceiros
para aumentar a eficiência e a competitividade.

SAIBA MAIS EM:
www.supplychainmagazine.pt/flow/
flow@supplychainmagazine.pt
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