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To ludzie tworzą firmę
28 czerwca 2019 rok, godz. 14. 45 z taśm zjeżdża pierwsza płyta wiórowa. Tak zaczęła się historia fabryki EGGER
Biskupiec i pracujących tu już ponad 400 osób. To był dla nich ważny dzień, ale też dla regionu.

D

o tej pory wielkie inwestycje, miliardowe, omijały Warmię
i Mazury. Pojawienie
się Grupy EGGER to
zmieniło. W Biskupcu powstała fabryka płyt wiórowych, najnowocześniejsza
pod względem technicznym
i ekologicznym. I nie ma
żadnych wątpliwości, że pojawienie się dużego inwestora przełoży się na gospodarkę regionu, który produkcją
mebli stoi. Tu przecież powstaje co piąty polski mebel. Mamy małe i duże firmy
meblarskie, i jedne i drugie
potrzebują surowca — wysokiej jakości płyt meblowych,
a EGGER to wiodący producent, wyznacza design, trendy na światowym rynku. Jeśli
płyty będą powstawać w regionie, wpłynie to na zmniejszenie kosztów, zwiększy konkurencyjność naszych firm na
zagranicznych rynkach.
— Testujemy nowe produkty, rozwijamy produkcję, płyty
trafiają do naszych kontrahentów — mówi Waldemar
Zawiślak, dyrektor sprzedaży EGGER Biskupiec — I co
ważne nasze produkty cieszą się bardzo dobrą opinią,
klienci są zadowoleni z jakości.
Fabryka pracuje siedem dni
w tygodniu, 24 godziny na
dobę, ale trzeba jeszcze trochę czasu, by zakład osiąg-

Piotr Terechw, Biskupiec
laborant

Michał Gwiazda, Stanclewo,
kierownik zmiany produkcja płyty,

Wioletta Murzyn, Pasym
sortowacz

Piotr Kuczyński, Kieźliny
kierownik placu składowania drewna.

— Jestem w EGGER od maja 2018 roku, przeszedłem teoretyczne i praktyczne szkolenie wewnętrzne w naszych fabrykach w Austrii, gdzie miałem możliwość przyjrzenia się funkcjonującemu laboratorium. Tamtejsi laboranci spokojnie i cierpliwie
tłumaczyli nam, jakie będziemy przeprowadzać testy, jak odczytywać wyniki, jaka
jest kolejność i procedura. Na co dzień odpowiadam za badanie jakości naszych wyrobów pod kontem fizyko-chemicznym. Praca w dobrze wyposażonym i nowoczesnym laboratorium oraz codzienne wsparcie moich przełożonych, utwierdza mnie
w przekonaniu, iż warto pracować tu gdzie się mieszka, w Biskupcu.

nął pełne moce produkcyjne, czyli produkował 650 tys.
metrów sześciennych płyty
wiórowej rocznie, z czego
duża część będzie pokryta
dekoracyjnymi powłokami.
W większości płyty będą trafiać na polski rynek.
EGGER to przede wszystkim ludzie. W biskupieckiej
fabryce pracuje ich już ponad 450. To głównie miesz-

kańcy Biskupca i okolic.
Większość z nich nie miała
wcześniej do czynienia z produkcją płyt meblowych, ale
— jak mówią w Grupie EGGER — chęci do pracy są
równie ważne co doświadczenie zawodowe. Dzięki
szkoleniom także w innych
fabrykach Grupy w Europie
pracownicy zdobyli wiedzę
i umiejętności.

— Nadal poszukujemy pracowników, bo uruchamiane
są nowe linie produkcyjne
i tak naprawdę fabryka jest
cały czas w budowie. Myślę,
że dojdziemy do 500 pracowników, takie są plany — mówi
Magdalena Mokot, szefowa
HR w biskupieckiej fabryce.
EGGER wniósł na warmińsko-mazurki rynek nie
tylko technologię z najwyż-

— Zanim trafiłem do zakładu przez 13 lat przebywałem w Anglii. Pojawiła się myśl,
żeby wrócić do Polski, a informacja o rozpoczęciu budowy fabryki, tylko zdopingowała mnie, aby tu starać się o pracę. I z dnia na dzień wróciłem do Polski. Pracowałem najpierw w logistyce i byłem odpowiedzialny na rozładowanie transportu,
który przyjeżdżał w fazie budowy fabryki. Po niedługim czasie okazało się, iż moje
zdolności można wykorzystać w innym dziale i zaproponowano mi stanowisko na
produkcji — operator kleju. Po kilku miesiącach awansowałem na kierownika zmiany. Razem z moim zespołem, brałem udział w dwóch szkoleniach w naszych fabrykach w Rumunii i Niemczech. Cenię sobie pracę tutaj, ponieważ jestem doceniany
przez przełożonych, a panująca koleżeńska atmosfera w pracy pozwala spokojnie
wykonywać moje zadania.

szej półki, nowe miejsca
pracy, ale coś do czego
w takich firmach rodzinnych,
jaką jest EGGER przywiązuje
się wielka wagę. To kwestia szacunku do pracy i utożsamiania
się pracowników ze swoją firmą.
To buduje tę dobrą atmosferę w firmie, a tę w EGGER
Biskupiec śmiało można nazwać rodzinną.

Magdalena Roicka, Biskupiec
specjalista ds. obsługi klienta

— Jako jedna z pierwszych osób dołączyłam do zespołu EGGER w lipcu 2017 roku.
Rozpoczęłam swoją karierę od stanowiska sekretarki, następnie od maja 2018 roku
przeszłam do działu sprzedaży i jestem opiekunem klienta. Z perspektywy czasu
uważam, że decyzja o podjęciu pracy w tej fabryce, była właściwa. Dzięki intensywnemu szkoleniu w fabryce w Austrii, poznałam panujące w naszych zakładach
procedury, a także standardy, które wdrożono w fabryce w Polsce. Stając się częścią zespołu EGGER Biskupiec, zrozumiałam, że takie cechy jak otwartość, pomysłowość i zaangażowanie pozwalają rozwijać się każdemu, kto tylko chce!
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— Po 15 latach w jednej firmie, postanowiłam zmienić miejsce pracy. W EGGER pracuję od roku na dziale uszlachetniania płyty surowej, czyli laminowania i odpowiadam za sprawdzenie jakości gotowej płyty. Aby wiedzieć jak kontrolować pokryte
dekorem płyty, zostałam wysłana na dwutygodniowe szkolenie do Austrii. Zdecydowałam się na związanie z EGGER, ponieważ, jest to firma o ugruntowanej pozycji
rynkowej, która daje stabilne i długotrwałe zatrudnienie. Nie pracuję fizycznie,
moja praca polega na sterowaniu maszynami. Fabryka zapewnia zorganizowane
dojazdy do pracy, mamy posiłki regeneracyjne i co ważne dobre relacje z przełożonymi i kolegami.

— Z branżą drzewną jestem związany od ponad 8 lat. W Biskupcu pracuję od marca
2018 roku, cieszę się, że mogłem tu być od samego początku powstawania fabryki,
ponieważ umożliwiło mi to odpowiednie zorganizowanie mojego zespołu i miejsca
pracy. Zarządzam placem drewna o powierzchni ponad 5 ha oraz procesem przyjęcia surowca, wspiera mnie 30 osobowy zespół ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem stawiają czoła wszelkim wyzwaniom. Intensywne szkolenia i kursy pozwoliły
moim współpracownikom uzyskać dużą wiedzę na temat jakości przyjmowanego
drewna, obsługi maszyn na placu. Cieszę się, iż mogę realizować moją pasję do
AM
drewna w firmie EGGER. 
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