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• Miért az ABB-t választottad munkahelyedül?  

Bár az ABB számomra kijelölt út volt és nem választás (hiszen egy felvásárlással kerültem a céghez), de maradtam. 

Számomra privát is jól jött, hogy maradtam, mert bennem már érett, hogy ugyanott dolgozom tizenéve (2006-ban 

csatlakoztam a céghez), és már volt bennem igény a változásra, és ezt félig-meddig kielégítette ez a váltás. Azért 

félig-meddig, mert a csapat nagy mértékben maradt, viszont mégis megismertem új embereket és mégis változott a 

munkám fókusza. Nem bánom egyáltalán, hogy így alakította a sors, ezért is maradtam. Jól érzem magam, és 

érdekes egy másfajta vállalati kultúrával megismerkedni.  

 

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

Csak olyan cégeknél dolgoztam, ahol a minőség és biztonság a legnagyobb értékek közé tartozik, nincs ez másképp 

az ABB-nél sem. Ezek nagy szavak, de nagyon fontosak az életben is nekem (otthon a gyerekemnél, vagy 

autóválasztásnál is akár). Az ABB-nél mindenre van egy globális folyamat, azonnal van egy reakció helyzetekre, 

gyorsan reagál a cég. Az ember biztonságban érzi magát, hisz nem hagy magamra a cég, fogják a kezem, hogy 

hogyan reagáljak akár kritikus helyzetekre is. 

 

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

Az eddigi legnagyobb kihívás számomra közel két éve tart, amióta az ABB megvásárolta a GE Industrial Solution 

üzletágát, ami először egy belső szemléletváltást igényelt tőlem. Az előző pozíciómban azon dolgoztam, hogy a 

vevői reklamációs ügyek intézésére a Salesforce rendszert bevezessem, globálisan minden országban, de 

kizárólagosan a mi üzletágunk számára. Aztán jött az ABB, hogy nekik is van Salesforce ügykezelésük, és látták a 

miénket, tetszik nekik a folyamat, amit bevezettünk, szeretnék, ha részese lennék náluk a változásoknak. Korábban 

ez a rendszer nem volt minden üzletágban jelen, így kicsit a magunk urai voltunk, most viszont alkalmazkodnunk 

kell egy már meglévő, globálisan, minden ABB üzletágban jelen lévő rendszerhez. Őszinte leszek, kissé megijedtem, 



   
 
 
 
 

 

hogy a teljes Electrification üzletágban kell gondolkodnom, nem ismerve például a Smart Power, Smart Building és 

Distribution Solutions divízióknak az ügymeneteit, és a fókusz az európai, közel keleti, afrikai és ázsiai piacok első 

lépésként (tehát minden, ami nem az amerikai kontinens). Elsősorban a magyar vezetőm, Raduch Ákos támogatása 

és hite bennem erősített meg, hogy képes leszek a feladatot az elvárt minőségben elvégezni. 4 országban 3 divízióra 

vezettük be eddig a rendszert, ezekben már elérhető, de még a tréningek tartanak. 

 

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

A fentebbire, ami az első, és még bizonyosan sokáig tartó feladatom, hiszen „agilis módszerrel”, mindig az új piaci 

és vevői igényekhez igazodva dolgozunk, valamint mindig „pilotolunk”, azaz nem egyszerre vezetünk be egy 

módszert, hanem az első fecskék visszajelzései alapján igyekszünk a globális igényeknek megfelelő folyamatot és azt 

támogató rendszert építeni. Ez egy igazi csapatmunka, és talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy a csapattal nagyon 

gyorsan hatékony együttműködést sikerült kialakítani, elfogadásuk azóta is motivál.  

 

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

Nagyon sokszor. Általában az operációban résztvevő csapatok egy igénnyel érkeznek hozzám, hogy egy bizonyos 

folyamatot szeretnének a Salesforceban végezni, én pedig elkezdek gondolkodni az informatikai csapattal karöltve a 

legmegfelelőbb megoldásokon. Legtöbbször elfogadják az ötleteimet, mindkét fél. Én egyfajta hídnak érzem 

magam, közvetítőnek: értem a folyamatot és értem a rendszert is, tudom, hogy milyen lehetőségek vannak benne, 

mennyire lehet ezt kihasználni, mik a határai. Tényleg nagyon támogat mindkét fél abban, hogy ezek az ötletek 

megvalósulhassanak. 

 

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

A csapat, akikkel évek óta együtt dolgozom. Tényleg az nagyon fontos, hogy a munkatársakkal szót értsünk, és ez át 

tud segíteni nehézségeken is, hiszen sokszor egy jó szó elég a kollégáktól. Emellett az új munkatársak, akik által az 

éppen bennem lévő változásra való igény is teljesült. Nem utolsó sorban pedig a vezetőim bizalma, az, hogy szabad 

kezet adnak, és kreatív környezetet teremtenek. Én nagyon nehezen tudnék egy kötött rendszerben dolgozni, ahol 

mindig be kéne jelentenem minden egyes lépésemet, minden egyes elvégzett munkáról be kellene számolnom. 

Bizonyos dolgokban itt meghozhatom az önálló döntést, nem kell megvárnom, hogy rábólintson valaki. „Ez a te 

folyamatod, bízunk benned.” Egy bizonyos szintig mindig kell riportálni, persze, de nem az utolsó szögig. Ez is fontos 

nekem. 

 

• Miért jó munkahely az ABB? 

Talán nem illendő ezzel kezdeni, mert külsőség, de fantasztikus az új irodánk (a berendezés, a színek, a világos, 

tágas terek). Az, hogy mennyire jó környezet fogad, igazán inspiráló. Mivel az otthonról dolgozásnak is megvannak 

az előnyei, az, hogy egy nagyon szép, letisztult, barátságos és ergonomikus környezet vár vissza, segíti az irodai 

visszatérést. Most is, amikor bementem, jó érzés volt bemenni.  

 

https://new.abb.com/about/our-businesses?_ga=2.157999165.646167799.1599467643-498812426.1599467643


   
 
 
 
 

 

Amiért valójában nagyon jó itt dolgozni, az a csapat, az emberek, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Tényleg ők a 

legnagyobb kincs egy vállalat számára, mert az együttműködés könnyű, vidám, jó a hangulat. Én nagyon szeretem, 

hogy nagyon könnyen lehet együttműködni. Mindenkivel meg lehet találni a közös hangot, mindenki nyitott az ABB-

nél. 

Az ABB elkötelezett a munkavállalói jóléti kezdeményezések iránt is, támogatja a dolgozókat karitatív, szórakozás, 

hobby és sportesemények szervezésében. Ilyen például a We are ABB. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy ebben 

támogat a cég. 

Van még egy apróság, ami számomra nagyon kellemes munkaadói változtatás volt. Az ember számára persze 

fontosak a juttatások, de a másik legértékesebb dolog az idő, és az ABB ebben szerintem szinte egyedülálló módon 

ad a munkavállalóknak. Az úgynevezett ledolgozós szombatok szabadok, és a mindenki kap egy extra szabadnapot a 

szülinapjára, amit az adott hónapban használhat fel. 

 

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

Kihívás, csapatmunka, globális jelenlét, Yumi, Formula-E 

 


