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Egyszerű gépkezelőként kezdtem dolgozni az Eagle 
Ottawa vállalatnál, az évek alatt lehetőségem adódott 
egyre több területen tanulni. Néha nagyon produktív 
vagyok és nagyon jól érzem magam, de vannak 
nehezebb napjaim is, ennek ellenére még mindig a 
cégnél dolgozom. Úgy érzem az Eagle Ottawa vezetői 
látnak bennem lehetőséget. Minden munkát szeretek, 
amelyben látok potenciált, azért hogy a lehető legjobb 
minőséget hozzak ki egy adott termékből.  

Az operátori munkaterületen dolgoztam utána felajánlották, hogy gépkezelő legyek. Ebben a 
munkakörömben többet tudtam meg a termelésről, hogyan lesz a bőripari alapanyagból 
késztermék, amelyet akár egy luxusautóban is fognak használni. A munkám során sokszor 
találkozom a termelésfejlesztő kollégákkal, közösen figyeljük egymást, a munkafolyamatokat, 
annak érdekében, hogy javuljon a termék minősége. Bevallom az elején, mivel nem vagyok 
egy technikai szakember több problémám is voltak a gépek beállítása során. De ahogy 
visszagondolok erre az időszakra, örömmel tölt, például ekkor állítottuk be az egyes színeket, 
ekkor éreztem mennyire fontos ez a munka.  

A feladataim során lehetőségem adódott, hogy megismerjem a milyen sokféle elemet kell 
gyártani és elhelyezni a legkülönfélébb eszközökkel. Bevallom nem sikerült kibontakoznom 
ezen a munkaterületen. Úgy éreztem nincsenek meg hozzá a szükséges készségeim, de 
szerettem azt, hogy folyamatosan kihívásokkal találkozom, amelyekre megoldást kellet 
találni. Fontos, hogy a termelésnek az összes szükséges információval rendelkeznie kell a 
gyártás során.  Úgy érzem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan csapatban dolgozom, 
amely támogat és segít, bármikor, amikor szükségem van. A gyakorlati munkám során 
nagyon sok tapasztalatot szereztem, azóta a kollégáknak ezt viszonozni is tudtam. De ez még 
messze nem elég a sikeres munkához. Az új kollégáknak segítek, annak érdekében, hogy 
ugyanazokat a hibákat ne kövessék el, mint én. 

Ezt követően felajánlottak egy új pozíciót, mely során a termelést más szempontból is 
megfigyelhettem, a minőségre kellett koncentrálnom. A végterméknek is kifogástalannak kell 
lennie, úgy mint az alapanyagnak. A munkaköröm során felfedeztem rendkívül fontos a gép 
tisztasága, amely meghatározza a termékre gyakorolt hatását. A gépnek és a kezelőjének 
pontos, precíz beállításra van szükség, ez elengedhetetlen a zökkenőmentes gyártáshoz. A 
kommunikáció alapvetően meghatározza a munkafolyamatokat, de a legnagyobb odafigyelés 
ellenére is adódhatnak problémák, ilyenkor szükség van a menedzsment problémamegoldó 
képességére. A munkaköröm során találkozhattam külföldi kollégákkal, tapasztalatot 
cserélhettünk milyen nehézségekkel szembesülnek ők a termelésben.  



A gazdasági világválság idején áthelyeztek labortechnikus munkakörbe. Szerettem ezt a 
munkát, többet tudtam meg a bőripari termékről, ebben az időszakban találkozhattam eddigi 
legjobb felettesemmel, aki mindenben támogatott, segítette szakmai előrehaladásomat.  Ebben 
a munkakörben is rendkívül sokat tanultam, mennyire fontos a termelés során a megfelelő 
ütemezés. A válság befejezését követően jelentősen beindult a termelés mennyisége. De 
rájöttem tovább akarom képezni magam. 

Hat év után úgy döntöttem, továbblépek egyeztettem a fejlesztési menedzsment vezetőjével, 
aki egy újabb munkakört ajánlott fel. Jelenleg is a termékek tesztelésével foglalkozom. 
Felelős vagyok a megfelelő elemek kiválasztásért, a nyomonkövethetőségért, egészen a kész 
termékig. Minden nap új kihívással találkozom, nem tudhatom milyen speciális feladatot 
kapok. Úgy érzem, mindig egyre több feladatra van szükségem, egyre többet szeretnék 
megtudni az iparágról. Örülök, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatom együtt és a menedzsment 
ajtaja mindig nyitva van számomra.  

 

Édesanyám azt mondta: „olyan munkát válassz fiam, amit szeretsz, mert azt legalább negyven 
évig kell csinálnod”.  Úgy érzem 10 év munkaviszonyt követően jól választottam, a munkám 
során a bőripari termékek több munkakör kipróbálását is lehetővé tették. A-tól Z-ig meg kell 
ismerni a feladatokat, hogy a legjobb döntést hozhassa az ember. Ha tanulsz és szorgalmas 
vagy bármit elérhetsz.  

Remélem a jövőben minél többen csatlakoznak a céghez.  

  
 


