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KARRIER AZ ESABNÁL
Budapesten található a cég európai szolgálató központja, ahol több mint 200 munkatársunk lát el
üzlettámogatási feladatokat, összetett és valódi szakmai kihívást jelentő pozíciókban, elsősorban
ügyfélszolgálati, ellátási lánc, pénzügyi és informatikai területeken. Móron az ESAB hegesztő
elektróda gyára van, ahol több mint 170-en dolgoznak a kiválló minőségű hegesztőanyagok előállításán.

Számos lehetőséget kínálunk pályakezdőknek és több éves tapasztalattal rendelkezőknek egyaránt.
Folyamatosan változunk, változtatunk, keressük a lehetőséget, hogyan tudnánk jobban, hatékonyabban végezni
a munkánkat, amelyben minden szinten számítunk a munkatársaink aktív részvételére, így részt vehetsz számos
folyamatfejlesztésben vagy akár önálló projekteket is kivitelezhetsz. Együtt dolgozhatsz külföldi kollégákkal is, ezáltal
tapasztalatot szerezhetsz nemzetközi környezetben és fejlesztheted nyelvtudásod.

OROSZ RICHÁRD HEGESZTÉSI SPECIALISTA
1991-től dolgozom Magyarországon, az ESAB-nál pedig közel 10 éves
karriert építettem fel. Előtte keményréteg felrakó hegesztéssel foglalkoztam,
ahol betekintést nyertem a hegesztési eljárások sokaságába és a speciális
megoldások helyének alkalmazásába. Épület lakatosként folytattam, ahol
megtanultam hogy egy hegesztés nemcsak az előírt szabályoknak kell
megfeleljen, hanem a vevő optikai kritikájának is eleget kell tenni. Az első
speciális terület, amit mélyebben is megismertem, az az alumínium hegesztés
volt egy palackozás technikai cégnél.Miért fontosak a fentiek? Azért, mert
senki sem úgy születik, hogy minden speciális területet átlát egy szakmában.
Én Demo hegesztő pozícióban kezdtem a cégnél, és ma már Hegesztési
specialista vagyok. Az ESAB teret adott és ad arra, hogy teljes hegesztési
folyamatokat, eljárásokat, technológiákat, gépeket és hozaganyagokat megismerj a gyártástól a kivitelezésig,
értékesítésig. Ebben a pozícióban elsőként van lehetőségem a legújabb fejlesztéseket megismerni,
tesztelni a hozzáértő és segítőkész kollégákkal együtt, majd annak a megrendelőnek továbbadni, akinek
a gyártáshoz a saját speciális területén a számára legjobb megoldásra van szüksége – így folyamatosan
együtt fejlődünk a vállalattal.
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HOFFER GÁBOR CSOPORTVEZETŐ
Hoffer Gábor vagyok, 29 éves az ESAB Europe GMBH munkatársa
8 éve. Azt a megtisztelő megkeresést kaptam, hogy írjak magamról
illetve a karrieremről az ESAB-nál. Ha valaki egy ilyet elém tenne kezdő
egyetemistaként, nyilván krumplit pucolnék rá, így inkább nem is untatok
senkit unalmas részletekkel. A pozícióm megnevezése jelenleg: Esab
Europe GMBH Front Office Export Team Leader and CBS Facilitator.
Volt, aki azt hitte, hogy káromkodom, pedig csak szerettem volna
eldicsekedni, mivé lettem. Inkább a Bennetek természetesen felmerülő
kérdésre szeretnék segíteni válaszolni, vagy legalábbis közelebb vinni a
megoldáshoz, például hogy “Mit kezdjek most az életemmel?”.
Beszerzőként kezdtem és most
vezető pozícióban vagyok, mert itt
értékelik a józan eszet, szorgalmat,
logikát és munkakedvet.

Én benzinkúton dolgoztam 3 évig, mert tippem sem volt. Rossz volt?
Nem. Szerettem? Talán. Viszont tudtam, hogy csak egy állomás a
“felnőttélet” mókuskerekében. Nektek is lesznek mérföldköveitek –
sőt kapaszkodjatok, 99.9%-ok nem fog nyugdíjba menni az első munkahelyéről, de örökre
nyomot hagy majd Bennetek az első arculat amit képviselnetek kell majd. Erre bátran és promószag
nélkül merem ajánlani azt a cégcsoportot, aminek dolgozom. Az ESAB múltja és jelene biztosíték
arra, hogy a következő mérföldkőnél remek ajánlólevelet mutass fel, de abban is biztos lehetsz,
hogy nem egy év után akarsz majd továbblépni. 100+ éves múlt, gyárak és raktárak Európa – sőt
világszerte, blablabla.. Ezért dolgozz itt? NEM.

Azért dolgozz itt, mert eddig bárhova mentem mindig tapasztalt, munkájukban legprofibb szintet
elérő szakemberektől tanulhatok, fejlődhetek és talán ami a legfontosabb együtt nevethetek és
sztorizhatok immáron több mint 8 éve. Nem csak munkatársakat, hanem barátokat is szereztem.
Magyarországon egy gyárunk és Shared Service Center-ünk is van, biztos lehetsz benne, hogy
mindig lesz hely egy jó gondolkodású és dolgozni vágyó Mérnök-re, Szállítmányozóra vagy éppen
Pénzügyesre. Amiben jelenleg biztos vagyok: büszke vagyok rá, hogy az ESAB-nál dolgozhatok és
ha rajtam múlik, így lesz ez még sok évig!

A támogatáson felüli nagy előny az, hogy a cég piac vezető, így Európa – illetve most már nem túlzás - a
világ bármely pontján a hegesztéssel – vágással - forrasztással foglalkozó vállalatok ismerik és elismerik
az ESAB termékeket. Ez nem egy íróasztal mögül végezhető pozíció. Ha hasonlót tűzöl ki célnak, lesz
mozgástered, változatos és kihívásokkal teli helyzetek, megoldandó feladatok várnak. Én folyamatos
kapcsolatban vagyok a megrendelőkkel – szinte együtt élek velük - annak tudatában, hogy mindenkinek
egyedi és számára legmegfelelőbb megoldásokat tudjuk nyújtani a lehető legrövidebb határidővel, ESAB
minőségben.
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KOVÁCS KATALIN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
Tizedik éve dolgozom az ESAB-nál, ötödik éve vezetem a cégcsoport
móri gyárát. Az ESAB-tól mindig új és izgalmas feladatokat kaptam, a
tapasztalt kollégáimtól pedig folyamatos támogatást és stabil hátteret,
hogy ezeket a kihívásokat sikerrel teljesíthessem. Az ESAB family-hez
tartozni egyet jelent a biztonsággal, lehetőségekkel, sok munkával,
kihívásokkal, jó hangulattal és barátokkal a világ minden tájáról.

BANKÓ BÁLINT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MÉRNÖK
Csapatunkban kiemelt jelentősége van a szakmai tudásnak, és ezek
mellett a megfelelő kommunikációnak és emberi kapcsolatoknak
is. Büszke vagyok, hogy a legizgalmasabb projekteken együtt
dolgozhatok az elektróda gyártás legtapasztaltabb mérnökeivel és
laboránsaival. Közös célkitűzésünk, hogy a szükséges elektródákat
a megfelelő minőségben és mennyiségben, és természetesen időben
eljutassuk a vevőkhöz. Ez komoly kihívás és nagy felelősség, de én
éppen ezért szeretem.
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Pályakezdőként lehetőséget kaptam a móri ESAB Kft-nél, hogy az
egyetemen tanultakat a való életben is kamatoztassam. Mióta itt
dolgozok rengeteg tapasztalatot szereztem egy olyan közegben
ahová azóta is szívesen járok. A kollégák segítőkészek, szívesen adják
át tudásukat, tapasztalatukat. Cégünknél a kemény munka mindig
meghozza a gyümölcsét, valamint a vezetőség is arra törekszik, hogy
fejlődjünk. Szeretek itt dolgozni.

