LafargeHolcim
ujednolica procesy oceny
dostawców
LafargeHolcim (Szwajcarska Giełda Papierów Wartościowych SIX,
Euronext Paris: LHN) jest światowym liderem w branży materiałów
budowlanych o ugruntowanej pozycji w ponad 90 krajach, skupiającym
się na cemencie, kruszywach i betonie.
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Założone w 2015 roku
Z siedzibą w Jona w Szwajcarii
Działa w 90 krajach
Zatrudnia 100 tys. pracowników
Aktywny klient Avetta od 2016 roku
Ponad 2500 zakładów
Ponad 2300 dostawców (Brazylia)
Roczne przychody w wysokości 29,5 mld USD

Korzyści

• Mniejsze ryzyko dzięki szybszej i bardziej spójnej
wstępnej kwalifikacji dostawców
• Bardziej efektywne wykorzystanie personelu
wewnętrznego, który może skupić się na dostarczaniu
wartości firmie (zlecenia) i nie poświęcać czasu na
działania operacyjne (przegląd dokumentacji)
• Możliwość oceny dostawców według takich kryteriów
jak ogólna polityka zrównoważonego rozwoju i
zgodność z priorytetami LafargeHolcim

Rozwiązania

• Wdrożenie procesu wstępnej kwalifikacji dostawców

Wyniki

• Ujednolicenie oceny dostawców

Kiedy firma wielkości LafargeHolcim poważnie angażuje się w
zrównoważony rozwój, jakość, środowisko oraz
bezpieczeństwo i higienę pracy osób pracujących w jej wielu
zakładach i lokalizacjach na całym świecie, ma to znaczący
wpływ na wszystkie procesy. Należy wdrożyć określone zasady
w łańcuchu dostaw, aby zarządzać sposobem pozyskiwania
przez LafargeHolcim towarów i usług w każdej z jednostek.
Firma stawia ambitne cele swojej globalnej działalności, w tym:
• Przestrzeganie zasady „bez uszczerbku dla zdrowia”, która
nadaje priorytet bezpieczeństwu i higienie pracy oraz
ogranicza liczbę incydentów wiążących się z opóźnieniem
produkcji spowodowanym obrażeniami dla klientów,
wykonawców oraz interesariuszy
• Opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych produktów,
aby pomóc klientom poprawić efektywność energetyczną
budynków i zwiększyć recykling materiałów
Na terenie Brazylii LafargeHolcim zatrudnia 2400 pracowników
i 2300 wykonawców w 80 fabrykach w całym kraju. Duża liczba
pracowników kontraktowych bardzo utrudnia ręczne
prowadzenie wstępnej kwalifikacji i innych procesów oceny.
„Przed [połączeniem] prowadziliśmy cały proces oceny
dostawców za pośrednictwem poczty elektronicznej i arkuszy
kalkulacyjnych Excel” – mówi Cristiane Oliveira, specjalista ds.
zaopatrzenia LafargeHolcim w Brazylii. „Sytuacja ta
nieuchronnie prowadziła do wzrostu ryzyka, w tym braku
jednolitego sposobu oceny wykonawców.
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Wyniki The Results

Firma chciała również dowiedzieć się, co dostawcy sądzą o
nowym procesie i współpracy z firmą Avetta, a zespół kierowany
przez Cristiane przeprowadził ankietę, aby zebrać ich opinie.
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