Spokojní zamestnanci budujú úspešnosť firmy
Na trhu práce je čoraz menej ponúk. Nájsť si adekvátne zamestnanie je čoraz ťažšie, o strojárov je však záujem neustále.
Firmy pôsobiace v oblasti strojárskeho priemyslu totiž pociťujú zvýšený nedostatok po kvalifikovanej pracovnej sile.
Záujem zo strany mladých ľudí o oblasť strojárstva upadá, pritom ide o perspektívne zamestnanie s množstvom kariérnych
príležitostí. Nezamestnanosť medzi strojármi je nižšia ako v ktorejkoľvek inej profesii.
K prosperujúcim firmám v strojárskom priemysle patrí aj Protherm Production. Ide o významný závod na výrobu kotlov, ktorý je členom medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group. Firma má stabilné postavenie na
trhu a za sebou už niekoľko úspešných rokov. V skalickej fabrike pracujú prevažne ľudia z regiónu a jeho blízkeho okolia. Dvere do Protherm
Production však majú otvorené muži aj ženy z celého Slovenska.
MODERNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD
Montáž kotlov si veľa ľudí spája s námahou, so špinavým prostredím,
s množstvom prachu a hluku. Protherm Production však disponuje modernou výrobnou halou s presvetlenými, útulnými a čistými priestormi
s príjemnou teplotou vzduchu. Ani samotná výroba kotlov nie je zďaleka taká namáhavá, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vďaka inovatívnym technológiám ju bez problémov zvládne aj nežnejšie pohlavie.
Na to, aby človek mohol montovať kotol, nepotrebuje žiadne špeciálne
schopnosti, len jednoduché zaškolenie. Výrobný závod Protherm Production totiž používa elektronické pracovné postupy, vďaka čomu sa
kotly montujú pomerne ľahko. Pracovný postup na obrazovke LCD monitora sprevádza montážnikov celým procesom montáže kotla, a to nielen v textovej, ale aj obrazovej forme. Inteligentný elektronický systém
nedovolí pochybenie, pretože pri nesprávnom použití súčiastky sa montáž zastaví a zabráni montážnikovi pokračovať v práci. Výrobné procesy sú pod efektívnou kontrolou, čo oceňuje nielen firma, ale aj samotní zákazníci.
FABRIKA S VLASTNÝM VÝVOJOM
V skalickom závode na výrobu kotlov je príležitosť aj pre kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou fabriky je totiž jedno z najmodernejších vývojových centier v Európe. Členovia vývojového tímu sa primárne podieľajú na inováciách súčasných kotlov a zavádzaní nových výkonnejších modulov. Hoci je vlastný vývoj v slovenských firmách raritou, Protherm Production žne na tomto poli značné úspechy. Vývoj kotlov v závode sa zameriava na potreby východných trhov, jednoduchšie a robustnejšie vykurovacie zariadenia, so špecializáciou na nekondenzačné kotly. Vývojári v tejto firme nie sú len technikmi, tak ako je to v mnohých iných spoločnostiach, ktorí do rúk dostanú výkresovú dokumentáciu nových produktov a ich jedinou prácou je dostať ich do výroby. Zamestnanec v oblasti vývoja musí disponovať množstvom tvorivých nápadov a inovatívnych myšlienok, ale aj technickými zručnosťami a organizačnými schopnosťami. Nevyhnutnosťou je schopnosť dorozumieť
sa v anglickom jazyku.

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV
O zamestnancov, či už vo výrobe, vývojovom centre, v administratíve či sklade, sa firma stará naozaj ukážkovo. Okrem zaujímavého
finančného ohodnotenia ich Protherm Production motivuje rôznymi
benefitmi. Tie prispievajú k väčšej výkonnosti a tiež spoľahlivosti zamestnancov. Systém motivovania navyše zvyšuje efektivitu a lojalitu
pracovníkov a v konečnom dôsledku buduje úspešnosť firmy na trhu.
Protherm Production zamestnancom poskytuje príspevky pre prehl-

bovanie kvalifikácie, príspevky k životným jubileám, či zľavy na nákup
výrobkov značiek Vaillant a Protherm. K utuženiu vzájomných vzťahov
na pracovisku i mimo neho prispieva organizáciou rôznych športových, spoločenských či kultúrnych podujatí. Okrem toho majú zamestnanci pri riešení nadnárodných projektov možnosť vycestovať do
zahraničia či zúčastniť sa stáží v rámci koncernu Vaillant Group v záujme získavania praktických skúseností a prehlbovania jazykových
schopností.
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