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„Egy termelési asszisztens monológja” 

Az eredeti szakmám bőr- és kézműves, de hét évig cipészként is 

dolgozott. A szakmája alapjait lépésről lépésre már az iskolában 

elsajátította. Megtapasztalhatta a gyártás, alkotás örömét, hogyan válhat 

egy bőrdarab tásává, ékszerré, kulcstartóvá vagy pénztárcává. Időközben 

bővült a családja, a munkahelye megszűnt, a szakmai élete teljesen más 

irányba fordult. 15 évvel ezelőtt egy amerikai vállalathoz került a helyi 

foglalkoztatási központ segítségével. A magyarországi üzemükbe kerestek 

munkaerőt. A több körös interjú során 18 ember választottak ki, akik elutazhattak az Egyesült 

Királyságba, megismerhették a gyártási folyamatokat és megtanulhatták kezelni a különböző 

típusú gépeket, berendezéseket.  

A próbaidőt követően egy nagy projektet kaptak, az új munkatársakat kellett felkészíteni, ami 

elég nehéz volt, mert még maguk sem ismerték a gyártás teljes folyamatát. Idővel egyre többet 

tanultak, tapasztaltak meg.  

Kezdetben a minőség kontroll területén dolgozott kollégáival, majd minőség-ellenőr lett. Ezt 

követően lett felelős az első mintákért és a beérkező áru ellenőrzéséért. Feladata volt továbbá a 

kimenő áruk végső ellenőrzése, dokumentálása. Később visszakerült minőség-ellenőrző 

pozícióba, sok esetben az ügyfelekkel, megrendelőkkel kellet tartania a kapcsolatot, hogy 

átnézze, rendezze vagy kicserélje a kifogásolt termékeket. Eközben a termelési asszisztens 

munkát is átvette kollégáitól, ahol adatrögzítéssel, lejelentésekkel foglalkozott, valamint segített 

a felhalmozott és elmaradt adminisztrációban.  

Később átköltözött a termelési irodába, ahol a fő feladatai a termelési számok összefoglalása, az 

adatok rögzítése, és a napi jelentések elkészítése volt. A zárt rendelések archiválása is a munkája 

részét képezte. Ha megrendelés érkezett és be kellett indítani a termelést egy fóliát készített, 

amelyet a végtermék méretének ellenőrzése érdekében használt, valamint használt számítógépes 

vezérlésű varrógépet is. 

Mivel egyike a legrégebben alkalmazott munkavállalók között, boldoggá teszi, hogy számos 

problémát sikerült megoldani. Elég tudása és ötlete van ahhoz, hogy kezelni lehessen a felmerülő 

problémákat, lehetőleg minél gyorsabban. Ez növeli a munka hatékonyságát, csökkenti a 

termelésben felmerülő költségeket. A munkája számára fontos, szenvedélyesen szereti. A 

vállalthoz valló visszatérését követően tíz évig nem volt betegszabadságon, amire nagyon 

büszke. 


