dr Zdzisław Dudziński

Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
Tematyka Vademecum koncentruje się głównie na omawianiu podstawowych zagadnień organizacji gospodarki magazynowej z uwzględnieniem jej zadań w procesach
logistycznych, a także na przedstawianiu zasad i praktycznych rozwiązań dotyczących usprawnienia organizacji gospodarki magazynowej w zakresie dostosowania jej
do nowoczesnych technologii i aktualnych kierunków rozwoju dystrybucji i obrotu magazynowego oraz możliwości wprowadzenia nowoczesnych systemów
informatycznych. W Vademecum omówiono m.in.:
zasady planowania i realizacji potrzeb magazynowych,
zadania magazynów w łańcuchu logistycznym,
zasady i podstawy organizacji gospodarki magazynowej, zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów, zasady opracowywania dokumentacji ...
SYMBOL: ZMK695, STRON: 322, FORMAT: B5, WYDANIE: 2011

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)

Jacek Wieczorek

Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy
Książka dedykowana jest osobom, które szukają możliwości i sposobów podniesienia konkurencyjności firmy przez efektywne zarządzanie kompetencjami,
odpowiedzialnym za kompetencje, które w organizacji już są, a które trzeba pielęgnować i umiejętnie rozwijać, także osobom, które poprzez kreowanie nowych
kompetencji i ich zastosowań, wpływają na dalszy jakościowy rozwój organizacji. Czytelnik zapozna się z niej m.in. z:
metodami wdrażania kolejnych składników
systemu zarządzania kompetencjami opartymi o praktyczną wiedzę zdobytą w trakcie realizacji tego typu projektów, procedurami tworzenia ksiąg i profili
kompetencyjnych, metodologią implementowania profili w systemach premiowych, wynagrodzeń, systemach rozwoju i oceny kadry, rozwiązaniami i konsekwencjami
...
SYMBOL: ZMK410, STRON: 124, FORMAT: B5, WYDANIE: 2007

CENA: 165,00 zł + 5% VAT (brutto: 173,25 zł)

dr Zdzisław Dudziński

Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki
opakowaniami (z suplementem elektronicznym)
Racjonalne gospodarowanie opakowaniami polega głównie na zapewnieniu wytwarzanym produktom opakowań spełniających wszystkie swoje funkcje, do których
należą:
ochrona produktu,
ochrona środowiska,
usprawnienie transportu i magazynowania,
pozytywne oddziaływanie na klienta w celu zachęcenia go do
kupna towaru. Rola opakowań wzrasta w związku z występującymi coraz częściej złożonymi procesami dystrybucji dóbr materialnych i koniecznością zapewnienia
sprawnego systemu przemieszczania wyrobów w całym łańcuchu logistycznym od producenta do odbiorcy. Opakowania są więc istotnym elementem kształtującym
obrót towarowy, transport i gospodarkę magazynową. W książce przedstawiono m.in.:
organizację gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie, ...
SYMBOL: ZMK918e, STRON: 208, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2014, Â

CENA: 140,00 zł + 5% VAT (brutto: 147,00 zł)

dr Zdzisław Dudziński

Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników magazynowych. Zasady i wskazówki
praktyczne
Obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie pracy magazynów, aby jego mienie było optymalnie zabezpieczone przed stratami, a w przypadku wyrządzenia
szkody przez pracownika - aby straty te mogły być odpowiednio rekompensowane. Odpowiedzialność personelu magazynowego nie we wszystkich zakładach pracy
uregulowana jest w sposób właściwy, stąd w przypadku powstania sporu mogą zaistnieć problemy w egzekwowaniu naprawienia powstałej szkody. Szczególnie może to
mieć miejsce w przypadku powierzenia obowiązków magazynierowi bez podpisania umowy o odpowiedzialności materialnej. Dlatego też w opracowaniu szczegółowo
omówiono zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych, obrazując je przykładami, a także cechy kandydata na stanowisko magazyniera ...
SYMBOL: ZMK741, STRON: 68, WYDANIE: II, 2012

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)
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