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• Miért az ABB-t választottad munkahelyedül?  

 

Engem az a folyamat érdekelt, ahogy integrálódik egyik cég a másikba. Foglalkoztatott, hogy személy szerint én 

– a GE-ben több pozícióban és üzletágban eltöltött 8 év személyes tapasztalátara építve -, illetve mi mint ELIS 

szervezet, hogyan tudunk értéket teremteni az ABB-n belül. (ELIS – Electrification Industrial Solutions, 

megvásárolt GE Industrial Solutions üzletág) 

 

Év végén lesz 3 éve, hogy itt vagyok ebben a szervezetben, ebben a pozícióban. Azóta változott a felelősségi 

körünk illetve a csapatok összetétele is. Integrációs oldalról úgy érzem sokat tudtam meríteni egy korábbi – 

eltérő szemszögből megélt – tapasztalatomból, amikor egy másik GE-s üzletág egyik első itthoni 

alkalmazottjaként hoztunk át Magyarországra egy order management csapatot Ausztriából. Itt más típusú 

kihívások vannak, de szinten nagyon érdekes és változatos. 

 

 

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

 

Én a döntéshozatal folyamatát emelném ki. Tapasztalatom szerint itt a döntéshozatal kevésbé centralizált, 

felértékelődik és összetetebbé válik az egy-egy döntést megelőző előkészítő munka. Ez számomra kihívás és 

lehetőség is egyben, szivacsként igyekszünk magunkba szívni az új cégkultúrát. 

 

A másik a branding. Latom mekkora hangsúlyt fektet erre az ABB.  A színfalak mögött rengeteg munka van egy-

egy nyilvánosságnak vagy akár belső használatra szánt prezentáció, körlevél vagy meghívó mögött. Ennek egyik 

hozadéka, hogy amikor megkérdezik hol dolgozom, szívesen hivatkozom az igényesen kialakított ABB honlapra 

vagy a gyakran frisitett social media felületekre.  

 

Vegül gyártástechnológia terén is nagyon elöl érzem a céget. Tapasztalatom alapján az ABB termelés 

tekintetében példaértekűen automatizált és precíz.  

 



   
 
 
 
 

 

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

csapatban történt?  

 

Számomra a legnagyobb szakmai kihívást az új szervezet megismerése, az ABB-s kultúrában és hierarchiában 

való eligazodás, illetve saját magunk bemutatása és elfogadtatása jelentette.  

  

Ezzel párhuzamosan mi mint ELIS operációs szervezet is nagy változáson estünk át. Egy sok szempontbol reaktiv 

és tűzoltáson alapuló megközelítésből építettünk közösen egy sokkal pro-aktívabban működő, metrik-vezérelt 

ügyfélszolgálati modelt. Az elmúlt 2-2.5 évben ennek szellemében rengeteget alakultunk és – engem is belértve 

- fejlődött az egész csapat. Ha visszanézek az elmúlt időszakra, erre a változásra és a mindeközben erősödő 

csapatkohézióra vagyok a legbüszkébb, illetve ebben látom legnagyobb hozzáadott értékünket is. A 

csapatmunka kulcsszerepet játszott, illetve játszik a mai napig a kihívások megoldásában, melynek során 

elengedhetetlen a folyamatos kommunikáció és kölcsönös bizalom. 

 

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

 

A fenti változások sikerének tényleges mozgatói a csapatvezetők és a csapattagok voltak, akik a kitartó napi 

munkájuk és projektek tevékeny végrehajtásával nagyon is érezhető javulást értek el a forgalmazott termékeink 

időben történő kiszállítása (OTD – On Time Delivery), vagy a vevőinknek adott válaszok ciklusidejének 

(Responsiveness) csökkentésében.     

 

Abban bízom, hogy a korábbiakhoz képest mindannyian jobban értjük és magunkénak érezzük ezeket a vevői 

érzetet tükröző mérőszámokat. Saját szerepemet abban látom, hogy segítettem megteremteni az operaciós 

fejlődést lehetővé tévő és együttműködésre, a csapattagok aktív részvételére épülő struktúra kereteit. Ha ez 

mások szerint is így van, annak nagyon örülök! 

 

 

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

erről egy kicsit! 

 

Igen, volt. Amikor idejöttem, akkor nagyon határozott elképzeléssel érkeztem, úgy éreztem pontosan tudom 

hogyan nézne majd ki a “feltúrbozott” order management szervezetünk. Miközben a valóságban az eredeti 

koncepció sok helyen módosult és alakult a közös munka során, a végeredményre mindenképpen büszkeséggel 

tekintek. A szép az egészben az, hogy az esszenciája megőrzése mellett egy valóban egyedi alkotást hoztunk 

létre. 

 

Miközben a kialakított operációs struktúra most az integrációval egy kicsit megváltozik, hiszen alakulóban a 

munkakör, a szerep amiben majd helyt kell állnunk, abban hiszek, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt csapat 

összetartás továbbra is érték marad. Függetlenül attól, hogy MIT csinálunk majd, az AHOGYAN csináljuk, az 

maradandó – és erre tudunk építeni.  

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 

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

 

A tanulási lehetőség. Döntésemet, hogy csatlakozzam a csapathoz is ez motiválta. Az integrációs 

tapasztalatszerzés mellett kíváncsi voltam, hogy meg tudom-e oldani egy 40 fős csapatot menedzselését. Ez is 

egy tanulási folyamat volt; a mai napig az... 

 

A mindennapokban legalább annyira foglalkoztat, hogy hogyan jutunk el egy megoldáshoz, mint az, hogy mi 

lesz maga a megoldás. Ha úgy jutottunk el az eredményig, hogy tanultunk közben, illetve ha az új folyamat 

felhasznalói vagy akik vevői oldalról megtapasztalják a kiszolgálást elégedettek vele, akkor én is elégedett 

vagyok. 

 

 

• Miért jó munkahely az ABB? 

 

A csapat miatt! Szeretek együtt dolgozni a kollégáimmal! Ezenkívül nekem tetszik ez a fajta komplexitás, amit az 

operációs változások és integráció együttes jelenléte teremt. Megélni, ahogyan két cég, két párhuzamos 

valósag, konvergál egymáshoz, majd eggyé válik 

 

 

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

 

E-Formula. : )  


