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Představení společnosti

 Vyvíjíme a vyrábíme automobilové komponenty pro 

nejznámější značky BMW, JLR, Mercedes, Volvo, ….

 Jsme čtvrtým čvrtým největším dodavatelem 

automobilového průmyslu v rodinném vlastnictví na 

světě

 Brose CZ je největší výrobní závod z celé skupiny 

Brose.

 Působíme na českém trhu od roku 2003

Historie společnosti Ocenění - CSR

Společnost 

podporující zdraví             

2016

TOP Employeer v ČR 2018/ 2019

Národní cena za 

společenskou 

odpovědnost, 2015

TOP Employeer v ČR 

2018, 2019

Jsme dobří sousedé – společný 

projekt Brose CZ a města Kopřivnice, 

2019



Rozvojový program – Škola mistrů

„Jak se stát dobrým mistrem“

Vzdělávání je jedním z pilířů podpírající firemní strategii 

společnosti.

Co nás vedlo k vytvoření nového programu?

 Ovlivnění výsledků naší společnosti

 Průzkum spokojenosti



Rozvojový program – Škola mistrů

„Jak se stát dobrým mistrem“

 Stav před realizací programu

 Základní parametry programu

 Cíl programu

Interaktivní výuka



Rozvojový program – Škola mistrů

„Jak se stát dobrým mistrem“

Specifikace 

konkrétních 

požadavků / 

vzdělávacích potřeb 

Brose CZ

Uzavření smlouvy 

s vybraným 

dodavatelem

Květen 2016

Výběr dodavatele

Vytvoření plánu   

a obsahu  

jednotlivých 

vzdělávacích bloků 

na míru 

Spolupráce 

externích lektorů 

s našimi odborníky 

z praxe

Červen 2016

Přípravná fáze

Monitoring, 

Development

Centrum 

Rozhovory 

s nadřízenými mistrů

Analýza prac. 

činností mistrů, 

definice cílového 

profilu 

a konfrontace 

s realitou

Září 2016

Realizační fáze  I

Realizace 17-ti 
rozvojových modulů

Exkurze, výměna 
zkušeností s mistry 
z jiných společností

Zpětná vazba 
(TL, HRBP)

Development
Centrum

Slavnostní 
zakončení, 
certifikáty

Říjen 2018

Realizační fáze II

Závěrečná 

prezentace výstupů 

z programu 

dodavatelem školení 

TOP managementu 

(ředitel závodu, 

ředitelé výrobních 

divizí, HR manažer)

Doporučení

Listopad 2018

Závěrečná 

prezentace

Dovednost mistrů

Best practices

Aplikace do praxe

Proces plánování programu



Rozvojový program – Škola mistrů

„Jak se stát dobrým mistrem“

 Development centrum

 Závěrečné zakončení



Rozvojový program – Škola mistrů

„Jak se stát dobrým mistrem“

 Přidaná hodnota programu

 Best practice

Děkuji za Vaši pozornost!

BROSE

OSTRAVA

BROSE

PRIEVIDZA

BROSE

BRATISLAVA


