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• Miért az ABB-t választottad munkahelyedül?  

Azért választottam az ABB-t, mert olyan munkakört, olyan pozíciót találtam, ami érdekelt engem. A DCS-
folyamatirányítás már régebben is érdekelt, régebben is foglalkoztam folyamatirányítással és most ebben a 
jelenlegi pozíciómban folyamatirányító-rendszereket értékesítek. Tehát azért jelentkeztem az ABB-hez, mert maga 
a pozíció, a termék, amit értékesítünk, az érdekelt. 

Korábban is ismertem az ABB-t olyan szinten, hogy tágabb ismeretségi körökben voltak ismerőseim, akik az ABB-nél 
dolgoztak külföldön. Jelenleg 2,5 éve vagyok az ABB-nél, ez a harmadik munkahelyem, viszont ez az első értékesítés 
jellegű munkám. Korábban vegyészmérnökként dolgoztam és a végzettségem is vegyészmérnök. Az értékesítéssel 
úgy voltam, hogy szeretném kipróbálni magam benne, és mivel jók voltak az elején a visszajelzések is, úgy éreztem, 
jó lenne ezen az úton elindulni. Így kerestem kifejezetten értékesítő mérnök pozíciókat, és így jött az ABB. 

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

Az ABB nagyon flexibilis. Ha veszünk egy konkrét példát, akkor, ugye, van mindenkinek belépőkártyája, de nincs 
egzaktul rögzítve, tehát a rendszeren keresztül nem monitorozzák, hogy mindenki 8 és fél órát bent ült-e az 
irodában, hanem sokkal flexibilisebb. Lényeg, hogy a munka legyen elvégezve. Abból is adódik ez a flexibilitás, hogy 
nagyon sok sales-es dolgozik itt, akik terepen vannak, tehát nem is lehetne normálisan monitorozni. Ugyanakkor az 
előző cégnél, ahol dolgoztam, minden egyes két hónap végén lehúzták a rendszerből az adatokat, és megnézték, 
hogy pontosan kijött-e a 8 óra 00 perc minden egyes nap.  

Itt, ha te el kell menj 2 órával hamarabb, mert ügyintézned kell, akkor elmehetsz, és akkor következő nap 
bepótolod. Megvan ez a lehetőség, és ez szükséges a work-life balance-hoz is. 

Emellett nagyon humanitárius. Amikor születésnapod van, akkor azt az egy napot kiveheted és nem kell dolgoznod - 
abban az egy hónapban, amikor a szülinapod van, akármikor kiveheted szabadnapnak. Ilyen még nem volt egyik 
másik cégnél se. Apróság, de pont, hogy nem apróság. Ez is mutatja, hogy mennyire figyelnek az emberekre. 
Különböző well-being programjaink vannak, különböző felméréseket végeznek, hogy mi az, ami tetszik a 
munkakörnyezetedben, munkádban, min kellene változtatni. Foglalkoznak az emberekkel, emberközpontú. 

 



   
 
 
 
 

 

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

Mondhatom azt, hogy mivel a hátteremből kifolyólag én vegyészmérnök vagyok, ezért nekem nagyon sokat kellett 
tanulnom és kell tanulnom mai napig is, hogy megfelelőképpen értsek a termékeinkhez. Merthogy inkább 
villámosmérnöki tudás szükséges ezen a területen. Nekem ez volt a legnagyobb kihívás. Magamtól is tanultam, és 
magam is próbáltam megoldani ezt a szituációt, de emellett kaptam segítséget a kollégáktól is. Például volt olyan, 
hogy a csapaton belül az egyik projektes kolléga tartott nekünk kisebb tréninget, és az nagyon hasznos volt. Ha 
akárkitől kérdezek, kérdésem van, mindig kapok segítséget. Emellett pedig magam is utánaolvastam sokat a 
témának sok helyen (dokumentumokban, interneten, az elérhető felületeken). A vegyészmérnök végzettségem 
előnyét ott látom, hogy mivel a vegyiparnak dolgozunk, ezért van rálátásom a folyamatra, tudom mi folyik ott, 
megértem a process-t. A vegyipari dolgokat jobban megértem, mint egy villamosmérnök.  

Nagyon örülök neki, hogy mérnöki pályát választottam, mert nagyon sokoldalú és sokrétegű ez az egész, 
sokmindent meg lehet tanulni, és nagyon sok dologba tudod beleásni magad. 

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

Volt egy projektünk, amit tavaly nyertünk meg, egy székesfehérvári aluminiumipari cég. Mielőtt én a céghez jöttem, 
nem nagyon volt ideje senkinek beleásni magát és foglalkozni vele, elkészíteni a tendert, vagy megnézni, hogy akkor 
az ügyfélnek mire van szüksége, milyen újításokra, milyen update-re. Amikor idejöttem, én lettem a felelős a cégért, 
és én voltam az, aki a szárnyai alá vette az ügyet. Elég nehéz szülés volt, több, mint egy évig folyt a tárgyalás , kellett 
több, mint egy év, hogy a szerződést alá tudjuk írni. Nagyon sok energiát fektettem bele és én intézkedtem – de 
erre igazán büszke vagyok. 

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

Ami eszembe jut, az nem annyira szakmai, inkább az együttműködésről szól, a kollégákkal való együttműködésről és 
gördülékenyebb munkáról. Nálunk két részre van osztva a csapat, vannak a projektesek és vannak a sales-esek. 
Eléggé nagy volt – főleg régebben – a határ a két csapat között. Kolléganőmmel vagyunk azok, akik felhoztuk a 
csapatépítő témáját, és mi szervezünk jelenleg csapatépítőt, hogy kicsit még jobbá tegyük az atmoszférát. 

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

Szeretem, ha nagyobb projekteken dolgozhatok. Vannak darabáras ajánlataim is, viszont azt szeretem, az motivál 
elsősorban, ha egy teljes üzem upgrade-re adunk ajánlatot, egy teljes üzem virtualizációjára. Vagy ha egy újonnan 
épülő üzem folyamatirányító-rendszerét kell, hogy megtervezzük. Tehát hogyha nagyobb volumenű, komplexebb, 
összetettebb munkára kell ajánlatot adjunk, és ezt kell feltérképezzük. Engem ez motivál és ez érdekel. Ha egy évre 
lebontom, akkor van ebből olyan 3-4, természetesen jellemzően ezek hosszabb lefutásúak. 

• Miért jó munkahely az ABB? 

Emberközpontú. Flexibilis. Stabil, nagy múltú cég. A termékek nagyon jó minőségűek, és világszerte elterjedtek. 
Innovatív a cég. Ezeket tudnám felsorolni. 

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

Technológia. Innováció. Tudásbázis. Humanitárius.  

 


