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• Miért az ABB-t választottad munkahelyedül?  

Még diákként kezdtem el itt dolgozni 2015 őszén. Nem feltétlenül úgy, mint egy műszakis diák, én adminisztratívabb 

diákmunkára lettem felvéve. Diákszövetkezet nem szokta kirakni, hogy melyik cégről van szó, úgyhogy ez titokban 

maradt addig, amíg fel nem hívtak, hogy mehetek a jövő héten. Nekem ez nem volt ennyire specifikus, hogy én az ABB-

nél szeretnék dolgozni, de összességében véve nem volt rossz döntés jelentkezni arra a munkára. Az első napomon az 

volt az érdekes, hogy leraktak a Klári és a Detti környékére, és mindketten azt mondták, szerintük én nagyon fogok 

szeretni itt dolgozni – ez nagyon megmaradt bennem, hogy az első napomon ezt így megkaptam. És igazuk is volt. Majd 

5 év után is szeretek itt dolgozni, szeretem az embereket, akikkel együtt dolgozom. 

Diákmunka után miért választottam azt, hogy főállásban is itt dolgozom? Adminisztratívabb dologra lettem felvéve, de 

nem töltötte ki teljesen az időmet, ezért kezdtem el a SalesForce-szal dolgozni, keresni benne a kihívásokat, 

feladatokat. Nagyon jó volt, hogy én a lehetőséget láttam meg ebben, és azt, hogy szabad kezet is kapok bizonyos 

rugalmas feltételrendszer mellett. Az első-második héten bedobtak a mélyvízbe. Jöttek a kapcsolódó felkérések, 

amikben egészen jól megtaláltam magam, és láttam, hogy egyre több és több minden a Salesforce-on keresztül fog 

menni, és ezek jellemzően éves projektek különböző timeline-okkal. 2016 tavaszára realizálódott, hogy a feladatra 

kelleni fog egy egész ember – így lettem Salesforce-ra felvéve. Amióta át lettem véve gyakornokból, azóta Haray Peti 

„nyert meg” engem, neki nagy szerepe volt abban, hogy itt maradtam. 

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

Amiben elsősorban különbözik és nagyon pozitív, az az emberek hozzáállása és az, amit képviselnek minden téren. 

Tényleg szeretünk egymással dolgozni és tényleg odafigyelünk a másikra. És ez nem csak egy reklám erejéig tart, hanem 

valódi. Ez az, ami megfogott. Jól tudjuk magunkat érezni, akár ha kimegyünk egy 20 perces kávéra teljesen ki tud 



   
 
 
 
 

 

kapcsolni az agyunk és ez rengeteget számít. Összességében a csapatszellem, meg a munkatársak, akikkel együtt tud 

dolgozni az ember.  

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

leginkább büszke az ABB-nél és miért? 

A legnagyobb az most folyamatos egyébként, nagyjából év eleje dolgozunk azon, hogy a Lotus Notes-t kiváltsuk a 
SalesForce-szal. Ez is szintén lokál ötlet volt. Év végéig tűztem azt ki célul, hogy az összes Business Unit-nál kivezessük a 
LotusNotes-t. Minden a Sales-force-ban lesz lekövethető ezt követően, egy teljes end-to-end process lesz 
monitorozható benne. Emellett tényleg remek riportok készíthetőek majd a SalesForce-ban, hogy hol tart egy folyamat. 
Lehet, hogy be tudjuk ezt vezetni majd globálisan. 

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

Persze, sőt mindig. Ebben élek, ebből van az egyik szakdolgozatom is (kb. 80 oldalnyi tartalommal) 

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

Szakmailag nekem úgymond nincs Magyarországon olyan felettesem, aki nagyon megkötné a kezem. Itt a keretrendszer 

nem felülről jön, nincs fentről, menedzseri szintről megkötve a kezem, hogy miket próbálhatok ki, hova törhetek ki. 

Mindig feszegethetem a rendszer (a globál szintről kapott Salesforce) határait. Ezt tökre szeretem. Feszegethetem a 

határokat, mindig egy picit okoskodhatok benne, például hogy hogyan lehet egy globál rendszert lokál igényekre 

megfelelően módosítani.  

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

Csapatmunka, szakértelem, jó hangulat, sok kávé. 

 

 

 

  


