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Menedzsment
az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez
a szervezet tevékenységének összehangolása, koordinálása érdekében
Egy telepi eset:
Reggel korán indult a nap. Elsőként az új talajforgató manager
érkezett meg a telepre. Elsurrant a még éppen szundikáló entrance
kontrolling manager mellet, akit a hamarosan váltóként érkező
second input output manager ébresztett. Még éppen jókor, mert
ebben a pillantban betoppant az üzletmenetbiztosítási
szakmanager is. Sietett, hogy megtartsa a reggeli eligazítást az
élelmiszeralapanyag-előkészítő koordinátoroknak és anyagcsere
managereknek. Első dolga volt megemlíteni, hogy a tegnapi leltár
alapján tulajdonáthelyező és biztosnságtechnikai managerek
vannak a telepen, akiket a szelekciós managernek eddig még nem
sikerült kiszűrni.

alapvető funkciói:
1. tervezés

problémák elméleti megoldása, célok és az elérésükhöz vezető
tevékenység meghatározása
figyelembe veszi: környezeti változások, kockázatok (minimalizása),
improvizálás

2. szabályozás: visszacsatolás

ellenőrzési pontok, teljesítmény mutatók
alkalmazásával

3. PDCA ciklus:

tervezés: elvégzendő tevékenységek
végrehajtás
ellenőrzés
beavatkozás: felmerült problémák megoldása,
terv módosítása

alapvető funkciói:
4. többszintű tervezés: előre gondolkodás elve, szimuláció
nagyvonalú tervezés
részletes tervezés
tapasztalatok dokumentálása
kapott információk feldolgozása
felmerült problémák meghatározása
döntések meghozása

5. szervezeti erőforrások optimális felhasználásának biztosítása

6. emberi erőforrások eredményes és hatékony működésének biztosítása

Mi a cél?
Az állattartó telepeken a fő cél
a gazdasági haszon nagyságának növelése!
sertéstelep:
90% a jelen problémáinak megoldásán fáradozik.
menedzser szemlélet:
80%-ban a jövőn, 20% -ban a jelenen dolgozzunk
telepvezető

menedzser

A menedzserek mindennapjait jelentős részben az
emberekkel kapcsolatos problémák megoldása és az
emberekben rejlő lehetőségek feltárása és fejlesztése tölti ki.
Beosztott munkatársakkal megoldassa a problémákat.
Vezetési és nem szakmai feladatokat kell megoldania.
Ráveszi az embereket…
Meggyőzi őket….
Ösztönzi őket…
Befolyásolja őket…
Teszi mindezt azért, hogy
mindenki a szervezetben a tulajdonosok által kitűzött
célok érdekében dolgozzon.
Nem neki kell pl: elletni , de neki kell megtalálnia azt
az embert, aki képes ezt megcsinálni.
Neki kell olyan érdekeltségi rendszert kialakítania, hogy
munkások figyelmesen és fegyelmezetten dolgozzanak.

A vezető szerepe
A menedzsment alapja humánetológiai szempontból
az emberek rendszerszervező képessége.

kell-e rendszer

A vezető szerepe
Vezetői tulajdonságok
Tulajdonságelméleti megközelítés

„vezetés művészet”, „vezetőnek születni kell”

megdőlt

Környezethez való alkalmazkodási képesség
Vezetési és szervezetelméleti irányzatok
technológia központú irányzat
(hard management)

emberközpontú irányzatok
(soft management)

Gazdasági hatékonyság:
hány alkalmazott van
mennyi munkát végeznek el az alkalmazottak egy nap
Kontrollál(hat)atlan:
(akik nem végzik megfelelő kapacitással a munkát)
példa:
6 alkalmazott, 5 napon át.
1 ember 1 munkafolyamatot végez el egy nap alatt.
Összesen 30-at végeznek el.
1 folyamat bevétele 500 forint, amiből a realizált 15.000 Ft
hetente
félre tett pénz 5.000 Ft/hét
cél növekedés:
nem minden alkalmazott dolgozik teljes kapacitással

Amennyiben a valós teljesítmény 12.000 Ft, az
állandó költség 10.000 Ft
Ez azt jelenti, hogy a munkakapacitás 20%-al kisebb,

két lehetőség a javításra:
kapacitásnövelés új alkalmazottal,
de ez növeli az állandó költséget is.

Nem megfelelő hatékonyságú
folyamatok csökkentésével

Több ember, nagyobb költség

A teljesítményt korlátozó lehetséges okok:

1. idegenkedés a munkától
2. idegenkedés a vezetőtől, az teleptől, ill. az éppen elérendő céltól
3. félelem attól, hogy elvész a munkalehetőség (???),
4. félelem attól, hogy a vezetőség felemeli a normákat, ezáltal csökken a pihenőidő és a társas
tevékenységekre való alkalom
5. a lassabban dolgozó munkaerő védelmére kialakult munkatempó
6. az az általános vélemény, hogy a dolgozóknak meg kell védeniük magukat a
kizsákmányolásukra irányuló elkerülhetetlen vezetői kísérletektől.

Sztereotípiák a sertéstelepről:
-Gazdag tulaj
-Elletős néni
-Szakértő felcser
-Rámenős gyógyszerügynök
-Kedves takarítónő
-Szerencsétlenkedő sofőr

Állatorvos

hogy gondolnak ránk a gazdák?

Vezetői szinten

Középvezetői szinten
Dolgozói szinten

Problémák megoldása
probléma meghatározása (külső igények, belső környezet)
probléma elemzése: segítő és korlátozó tényezők
összesítése (külső cégek segítsége – gyógyszer, takarmány)
belső erősségek és gyengeségek

alternatívák keresése
alternatívák értékelése
megvalósíthatóság (lehetséges-e?)
hasznosság (megéri-e?)
megoldás kifejtése és
dokumentálása
külső lehetőségek, veszélyek

Kérdőív
Spanyolország:
tulajdonos, illetve tulajdonosi körök, intenzív
kicsik – rossz, egyébként jó állategészségügyi státusz
tulaj telepi látogatása: rendszeres (integráció: soha)
tulaj-telepvezető: barátságos/ megértő
telepvezető-tulaj: barátságos/alárendelt
telepvezető – középvezető: segítőkész,/toleráns
középvezető – telepvezető: megértő/alárendelt
munkások munkához való hozzáállása: unott/lelkes/profi

Hollandia:
családi modell, multi site, olcsó alapanyag felhasználás
állategészségügyi státusz: jó/átlagos/közepes
kicsi közepes: egy tulaj,
tulaj telepi látogatása: rendszeres (nagy: soha)
tulaj-telepvezető: ua.
telepvezető-tulaj: ua.
telepvezető – középvezető:barátságos/megértő
középvezető – telepvezető: barátságos/megértő
munkások munkához való hozzáállása: szereti/lelkes

Bulgária:
tulajdonos, intenzív, jó állategészségügyi státusz
tulaj telepi látogatása: rendszeres
tulaj-telepvezető: barátságos
telepvezető-tulaj: barátságos
telepvezető – középvezető: segítőkész, megértő
középvezető – telepvezető: megértő
munkások munkához való hozzáállása: szeretik

Mexikó:
csak nagy telepek (a cégek 68%-a 3500 kocánál többet tart)
állategészségügyi státusz: jó/átlagos
kicsi közepes: egy tulaj, nagy: integráció
tulaj telepi látogatása: rendszeres (integráció: soha)
tulaj-telepvezető: barátságos/segítőkész/ megértő
telepvezető-tulaj: barátságos/alárendelt /segítőkész
telepvezető – középvezető:barátságos/alárendelt/megértő
középvezető – telepvezető: barátságos/toleráns/megértő
munkások munkához való hozzáállása: szereti/lelkes/unott

Kérdőív
Kis telep
intenzív, egy tulaj, nem jár be/egy tulaj-bejár
álleteü: közepes
tulaj-telepvezető: barátságos
telepvezető-tulaj: alárendelt
telepvezető – középvezető:hideg, segítő
középvezető – telepvezető: alárendelt, barátságos
munkások munkához való hozzáállása: unott,
korrekt de nem lelkes

Nagy telep
intenzív, egy tulaj, aki bejár a telepre/több tulaj – nem jár be
álleteü: közepes
tulaj-telepvezető: kollegális/uralkodó
telepvezető-tulaj: szakmai/alárendelt
telepvezető – középvezető:demokratikus/hideg/uralkodó
középvezető – telepvezető: szakmai/alárendelt
munkások munkához való hozzáállása: szereti/elégedetlen/unott

Közepes telep
intenzív, egy tulaj, aki bejár a telepre/több tulaj-nem jár be/egy tulaj,
aki nem jár be
álleteü: telepvezető szerint jó/közepes/közepes-rossz
tulaj-telepvezető: megfelelő/megértő/barátságos/barátságos-uralkodó
telepvezető-tulaj: kritikusan
megfelelő/alárendelt/barátságos/alárendelt-fásult/megértő
telepvezető – középvezető:konstruktív
/hierarchikus/segítőkész/hideg,/barátságos/ barátságosuralkodó/megértő
középvezető – telepvezető:
konstruktív/alárendelt/toleráns/alárendelt/barátságos/alárendeltbelenyugvó
munkások munkához való hozzáállása:
elfogadható/közömbös/megfelelő/elégedetlen/szereti/többség
szereti/lelkes

Take home message
Dakota közmondás:
" Ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz, akkor szállj le róla!"
• Beszerez egy erősebb ostort.
• Lecseréli a lovast.
• Azt mondja: "mindig is így lovagoltunk.„
• Felkeres helyeket, hogy lássa, hogy lovagolnak máshol döglött lovakon.
• Kitágítja a minőségi standardokat a döglött lovak meglovagolására.
• Létrehoz egy task force-ot a ló újraélesztésére.
• Szervez egy tréninget, hogy jobban tudjanak lovagolni.
• Összehasonlítja a különböző módon meghalt lovakat.
• Megváltoztatja a kritériumokat, amely szerint a ló halott.
• Külső embereket vesz fel, hogy ők lovagoljanak a döglött lovon.
• Megállapítja, hogy "nem lehet egy ló annyira döglött, hogy ne lehetne azt megülni".
• Pótlólagos eszközöket szabadít fel, hogy a ló teljesítményét növelje.
• Készít egy tanulmányt arról, hogy léteznek-e olcsóbb tanácsadók, akik megállapítják, hogy a ló
tényleg döglött-e.
• Megállapítja, hogy az ő lova "jobban, olcsóbban és gyorsabban" döglött.
• Átdolgozza a teljesítmény szempontokat a döglött lovak számára.

Take home message
Egyetlen módja van, hogy nagyszerű munkát végezz:
ha imádod, amit csinálsz.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

