Svetové kotly zo Skalice
V Skalici vyrábajú kotly, ktoré
spoľahlivo slúžia domácnostiam
po celom svete. Na ich zlepšovaní sa priamo podieľajú aj Slováci.
Kotly a ďalšie vykurovacie zariadenia sa v Skalici vyrábajú už viac
ako štvrťstoročie. Výrobný závod
Protherm Production funguje od
roku 2001 pod hlavičkou známeho nemeckého koncernu Vaillant
Group a odvtedy neustále rastie.
Dnes patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov na Záhorí.
Momentálne zamestnáva zhruba
540 ľudí.
Zo Skalice do celého sveta
V Skalici sa ročne vyrobí viac ako
500 000 najmodernejších zariadení na vykurovanie a ohrev vody.
Montuje sa tu viac ako 670 rôznych typov vykurovacích zariadení
pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie
a Afriky. Pre slovenský trh sa tu vyrábajú u nás preferované značky
kotlov Vaillant a Protherm.
Montážnici vykurovacích zariadení

nájdu v Protherm Production celoročné uplatnenie pri práci v moderných a nehlučných priestoroch. Pri
montáži sa používajú elektronické
pracovné postupy, vďaka ktorým
sa kotly montujú pomerne ľahko
a minimalizuje sa riziko pochybenia. Na prácu vo výrobe netreba
žiadne špeciálne schopnosti, stačí
jednoduché zaškolenie. Montáž
kotla bez väčšej námahy zvládnu
rovnako dobre muži ako aj ženy.

Slovenská expertíza
Skupina Vaillant je jednou z mála
nadnárodných spoločností, ktorá
sa na Slovensku sústredí nielen na
samotnú výrobu, ale aj na vývoj vykurovacích zariadení. V Protherm
Production má svoje sídlo jedno
z najmodernejších centier na vývoj kotlov v Európe. Vlastným
výskumom a vývojom sa pritom
na Slovensku môže pochváliť iba
niekoľko firiem. Konečná podoba najmodernejších vykurovacích
technológií vzniká vďaka úzkej
spolupráci na svetovej úrovni. Naj-

šikovnejším vývojárom sa zároveň
otvárajú možnosti kariérneho rastu
aj mimo Slovenska.

Dôvera v lokálne know-how
Do modernizácie a zvyšovania konkurencieschopnosti vývojového
oddelenia každoročne prúdia nové
investície z materskej firmy. Aktuálne sa pripravuje ďalšia expanzia. Nové kompetenčné centrum
pre vývoj elektrických produktov
si v priebehu troch rokov vyžiada
rozšírenie oddelenia vývoja na 80
odborných pracovníkov. Pribúdať
však budú aj ďalšie pracovné miesta na viacerých oddeleniach.
Skupina Vaillant je otvorená inováciám na všetkých úrovniach.
Pracovníkov preto vyzýva, aby sa
svojími nápadmi zapájali do zefektívňovania výrobných procesov.
Inžinieri v Protherm Production
majú už na konte viaceré patenty
na vylepšenie technológií i výrobných procesov, za ktoré získali medzinárodné uznanie.

Príležitosť pre študentov
Študentom vysokých škôl s technickým zameraním ponúka Protherm Production možnosť naštartovať kariéru. Odborníci sú
otvorení spolupráci pri tvorbe bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce. Ďalšou možnosťou
je absolvovanie odbornej praxe
v jednom z najmodernejších vývojových centier na vývoj kotlov
v Európe s možnosťou stáže aj
v ďalších závodoch Vaillant Group
po celom svete. Spoločnosť tiež
každoročne vyhlasuje študentskú
súťaž s atraktívnymi výhrami.

Viac ako 143 rokov inovácií
Každý, kto má záujem dozvedieť
sa viac o výrobe kotlov v Skalici má
možnosť absolvovať prehliadku
novootvoreného návštevníckeho
centra. Interaktívna expozícia ponúka putovanie za 140-ročnou
históriou značky Vaillant, ale aj do
sveta technologických inovácií.
bit.ly/protherm-production

