Lekcje Przedsiębiorczości 2018/2019 – wyzwanie biznesowe
Wyzwanie:
Zadaniem zespołu projektowego jest przygotowanie projektu w odpowiedzi na problem / wyzwanie
zaprezentowane przez biznes.
W roku 2018/2019 Wasze wyzwanie biznesowe to usprawnienie komunikacji na lotnisku.
Opis merytoryczny:
Kiedy widzisz ludzi wysiadających z samolotu mija trochę czasu zanim Ty możesz wejść na pokład. Czy
zastanawiałeś się dlaczego tak się dzieje?
Linie lotnicze nie zarabiają, a tym samym tracą pieniędze, gdy ich samoloty znajdują się na ziemi. Z tego
powodu kluczowym elementem w procesie zarządzania flotą jest czas przygotowania maszyny do
kolejnego lotu. Nad jednym samolotem pracuje wiele osób (od koordynatora wszystkich odlotów na
lotnisku, przez specjalistów od wyładunku/załadunku towarów, na osobach odpowiedzialnych za
sprzątnięcie wnętrza skończywszy). Ważne jest by wszelkie problemy były rozwiązywane jak
najszybciej tak, by nie powodowały żadnych opóźnień i strat dla linii, a wszelkie opóźnienia były
minimalizowane. Zastanówcie się nad problemami jakie się z taką operacją wiążą i co można by
zaproponować, aby usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami, nie wpływając
znacząco na czas pracy i zaangażowanie.
Sytuacja, która może wystąpić podczas przygotowania maszyny do lotu została przedstawione na
załączonej grafice.

Ograniczenia:
Mierząc się z problemem i przygotowując Waszą propozycję jego rozwiązania skupcie się na
elementach takich, jak:







Opis projektu – na czym projekt polega i jaki problem rozwiązuje, wartości projektu
Odbiorcy projektu – do kogo projekt jest kierowany, segmenty, relacje z klientami
Struktura zespołu – opis członków zespołu i podział prac
Opis zadań w projekcie z uwzględnieniem harmonogramu
Budżet projektu – struktura kosztów i przychodów
Inne elementy, które mogą wpłynąć na ocenę projektu [patrz „Karta oceny”]

Na prezentację Waszego pomysłu macie 10 minut. Po tym czasie możecie spodziewać się 10minutowej rundy pytań, która ma na celu wyjaśnienie lub rozwinięcie elementów zawartych w Waszym
rozwiązaniu.
Rozważ to!
A może warto, żebyście wybrali się na lotnisko i sprawdzili, jak wygląda proces przeładunku samolotu,
by lepiej zrozumieć problemy z tym związane.
Wykorzystajcie wiedzę, jaką zdobędziecie analizując model biznesowy Canvas.
Poznajcie bliżej Partnera merytorycznego wyzwania biznesowego.
Powodzenia!
Patronat nad problemem objęła firma
Jeppesen, a Boeing Company oraz Fundacja Jeppesena.

