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• Miért az ABB-t választottad munkahelyedül?  

Az ABB-t azért választottam, mert ezelőtt sales support gyakornok voltam és 24 évesen jött a megkeresés egy 
értékesítő pozícióra - ahol autóval lehet járni az országot, látod az ügyfeleket, látod a terméket, látod, hogy milyen 
szolgáltatást igényelnek. Mivel én egy örökmozgó típus vagyok, így éreztem, hogy nekem az irodai munka nem 
biztos, hogy hosszú távon jó lesz. Sokkal jobb lesz, ha én úton vagyok, találkozok új emberekkel, és személyesen is 
megismerhetem azokat az ügyfeleket, akikkel napi vagy heti szintű kapcsolatban vagyok. Az előzményekről még 
annyit, hogy miután elvégeztem az alapképzést Debrecenben, a mestert már levelezőn csináltam. Közben 
felköltöztem Budapestre és itt dolgoztam. Felraktam egy állásportálra az önéletrajzomat, mert úgy láttam azon a 
munkahelyen, ahol voltam, nem biztos, hogy gyakornokokat fel fognak venni teljes állásba. Szerencsét próbáltam és 
2 napra rá jött is a megkeresés az ABB-től. 

Amikor ide kerültem akkor már tudtam, hogy mekkora céghez jöttem, ez a 3 év arra volt jó nekem itt az ABB-nél, 
hogy először is fejlődjek- Mostanra eljutottam egy olyan szintre, hogy gördülékenyen mennek a folyamatok.  

• Mit különbözteti meg/Miben más az ABB-t más cégektől, ahol korábban dolgoztál?  

A fő különbség az, hogy sokkal rugalmasabb az ABB. Azt tapasztalom, hogy amíg jönnek az eredmények, addig 
abszolút szabad keze van az embernek és jó a közvetlen társaság is. Nagyon jó csapatban vagyok, ami hosszú távon 
nagyon fontos. Nincsenek egyéni célok, itt csapatcélok vannak – mindenki szeme előtt ez van. Helyettesítések is 
nagyszerűen vannak megoldva. 

• Mi volt a legnagyobb szakmai kihívás ABB-s karriered során, amellyel megbirkóztál? Ez egyedül vagy 
csapatban történt? 

Volt egy nagyon hosszú projektem, már amikor idekerültem, akkor elkezdődött. Az az alapvető háttere, hogy volt 
kettő darab nagy frekvenciaváltó, 1 Megawatt teljesítményű, ami felújításra szorult, de az ügyfél még azon is 
elgondolkozott, hogy lecseréli. Két évig ment a huzavona, mert nem volt meg a keret nekik sem a cserére, se a 
felújításra. Végül sikerült őket meggyőzni a felújításról, így minden versenytársat ki tudtunk zárni, és ABB került 
ABB-s szekrénybe. Nagyon fontos, hogy meg tudtuk tartani az installált bázist, és ez egy nagyon nagy csapatmunka 
volt. Ebben benne voltak a szervizmérnökök, a sales supportosok, én és az akkori vezetőim is. 

 



   
 
 
 
 

 

 

• Milyen munkádra vagy a leginkább büszke az ABB-nél és miért? 

Az is egy felújítási munka, úgymond retrofit volt (ez a neve annak, amikor egy kifutott életciklusú frekvenciaváltót 
felújítunk aktív életciklusúra). Így lényegében még nagyjából 15 év szervizszolgáltatást biztosítunk ezzel az 
ügyfélnek. Az ország keleti részén, Miskolcon volt egy ügyfelem, akiknek ezt megemlítettem, hogy lassan már nem 
lesz alkatrész a meglévő berendezésükhöz, és ajánlatadás után egy héttel meg is rendelték a munkát.  Azért 
ezeknek a nagyobb projekteknek általában hosszú távú a beérése (a korábban említett is 2 évig húzódott el, volt 
egy másik, ami 1 évig, 1,5 évig), de ez egy hét alatt megvolt. 

• Volt már rá példa, hogy saját ötletedet sikerült a gyakorlatban is megvalósítania az ABB-nél? Kérlek, mesélj 
erről egy kicsit! 

Mivel szerviz értékesítéssel foglalkozom, így folyamatosan ötletelni kell, hogy mi lehet az ügyfélnek az igénye, és mi 
az, amit én tudok neki szolgáltatni. Itt a saját ötleteim is érvényesülnek.  

• Mik azok a dolgok, amik elsősorban motiválnak a munkádban?  

A csapatunknak a munkáját nagyon hasznosnak és eredményesnek érzem. Számíthatunk egymásra. Az ügyfeleket 
bármikor megkérdezzük, elégedett a visszajelzés. Csapaton belül is megvan a bizalom. Szervizmérnökökre is mindig 
támaszkodhatunk, mindig segítenek nekünk, szinte kisujjból megmondják a választ. Úgy gondolom, a bizalom, ami a 
legfontosabb – és ez motivál. 

Emellett még a nagy projektek, ahol megküzdünk a versenytársakkal. Valamint a rugalmasság. 

• Miért jó munkahely az ABB?  

Itt tényleg rengeteget lehet tanulni nap, mint nap, nagyon fiatalos a csapat. Megosztjuk az információkat, nem 
ragadnak be ajánlatok, gördülékenyen megy minden. 

• Milyen szavak jutnak eszedbe először, amikor az ABB-re gondolsz? 

Az első, az a megbízhatóság. Folyamatosan az a visszajelzés, hogy a mi frekvenciaváltóinkkal meg vannak elégedve 
az ügyfelek, nagyon megbízhatóan üzemelnek. Magára a munkahelyre az, hogy rugalmas.   

Emellett a bizalom, és a fiatalosság.  

 

 


