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Zespół MBMPL wciąż
się powiększa!
Już ponad 611 osób pracuje w Fabryce Silników i Baterii
Elektrycznych Mercedes-Benz Manufacturing Poland
w Jaworze. Rekrutacja wciąż trwa!
Aktualne ogłoszenia na stronie:
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera
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Nie żałuję
swojej decyzji
„She’s Mercedes” to rubryka,
w której prezentujemy Kobiety MBMPL – pracownice, które podjęły wyzwanie rozwoju
w Przemyśle 4.0, doskonale
łącząc obowiązki zawodowe
z życiem prywatnym i pasjami.
W tym numerze o pracy w Dziale
Produkcji, sportowych pasjach
i codziennych wyzwaniach opowiada Ania Kowalczyk – monter/
operator w jaworskiej fabryce.
Ania jest jedną z pierwszych pracownic zatrudnionych
w MBMPL na linii produkcyjnej. Mówiąc najogólniej,
jej praca w fabryce polega na montażu podzespołów
silnika. Podkreśla, że bardzo lubi to, co robi, głównie
ze względu na możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Dlaczego zdecydowała się na taką zawodową
ścieżkę? – Po urodzeniu dziecka wielokrotnie zastanawiałam się w którą stronę iść i wtedy pojawiła się oferta
z Mercedesa. Złożyłam potrzebne dokumenty, przeszłam
wszystkie etapy rekrutacji i udało się! W przeszłości
miałam już styczność z linią produkcyjną, nie wiedziałam
jednak do końca jak będzie wyglądać moja praca. Zwyciężyła ciekawość i obiecujące perspektywy przyszłości
– mówi.
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A jak dziś spędza wolny czas i jak godzi swoje pasje
z pracą? – Dziś jestem szczęśliwą mamą i żoną. Rodzina jest moim największym sukcesem w życiu. Wolny
czas staram się spędzać przede wszystkim z bliskimi,
bo daje mi to dużo radości i wytchnienie od codziennego zgiełku. Lubię też biegać, jeździć na rowerze,
słuchać dobrej muzyki czy obejrzeć „dobry meczyk’’.
Receptą na pogodzenie pracy zawodowej, pasji i życia
rodzinnego jest wyważenie tych wszystkich aspektów
życiowych. Trzeba się kochać nawzajem i akceptować, wtedy wszystko jest prostsze. Trzeba też dobrze
zarządzać czasem, którego nigdy nie za wiele – podsumowuje.

Jak to jest pracować w „męskim” środowisku? Czy
trzeba mieć jakieś specjalne cechy charakteru i predyspozycje? Ania uważa, że potrzebne są dobre chęci,
wiara w siebie i motywacja do działania. Przydadzą się
również zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, otwartość oraz cechy przywódcze. Na pewno
pomagają jej również doświadczenia sportowe – Ania
przez 10 lat trenowała boks, jest dwukrotną złotą medalistką i trzykrotną srebrną medalistką Mistrzostw Polski
Juniorów i Seniorów. Jak sama mówi: To poprzez sport
kreowałam swoją osobowość. Zawziętość, chęć odnoszenia zwycięstw oraz uporczywość w dążeniu do sukcesów
dawały mi motywację do jeszcze cięższej pracy. Wiedziałam, że sukcesy przyjdą prędzej czy później. Adrenalina,
która wynikała z rywalizacji i ciężkich treningów dawała
mi ,,kopa’’ do stawania się lepszą.
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Trzecie Święto
Chleba i Piernika
z Mercedesem
Po raz trzeci Mercedes-Benz Manufacturing Poland
był obecny na Święcie Chleba i Piernika – jednym
z najważniejszych wydarzeń w Jaworze. Od 23 do
25 sierpnia na firmowym stoisku gości częstowano
piernikami i bawarskimi preclami. Odwiedzający mieli
także okazję wziąć udział w konkursie wiedzy o marce.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło
w nim udział ponad 300 osób (zostały obdarowane
drobnymi upominkami). Ponadto Jury zdecydowało
o przyznaniu dwóch wyróżnień oraz nagrody głównej: szkolenia i offroadowej przejażdżki Mercedesem
Klasy G. Nagrody na scenie Święta Chleba i Piernika
wręczał Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland, dr Andreas Schenkel.
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Eksperci branży
automotive w Legnicy
Jakie są trendy w branży? Gdzie szukać aktualności
o digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów
produkcyjnych, rozwiązaniach chmurowych, dobrych
praktykach z zakresu utrzymania ruchu i logistyce
wewnętrznej w cyfrowej fabryce? 26 i 27 września
producenci samochodów, dostawcy podzespołów oraz
producenci maszyn spotkali się w Legnicy na piątej
edycji naukowo-technicznej konferencji AUTOMOTIVE.
Ponad 200 ekspertów z branży, 24 prezentacje, debata
z udziałem producentów samochodów z Polski, a wśród
nich reprezentanci MBMPL. Aleksandra Łukasiak (CFO)
oraz Thomas Kaiser (Dyrektor Produkcji i Utrzymania
Ruchu) zaprezentowali uczestnikom Konferencji AUTOMOTIVE w Legnicy fabrykę oraz nowoczesne silniki
z Jawora. Mercedes-Benz Manufacturing Poland był
partnerem branżowym wydarzenia.

Podczas konferencji Thomas Kaiser odebrał
Wyróżnienie w kategorii „Inwestycja w Polsce” dla
firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland oraz
dyplom za najlepszą prezentację wygłoszoną podczas ubiegłorocznej konferencji Automotive.

MBMPL na Jubileuszu
Politechniki
Wrocławskiej w Legnicy
W tym roku Politechnika Wrocławska w Legnicy obchodzi swoje 50-lecie. Z tej okazji jej Absolwenci i Przyjaciele uczelni spotkali się 11 października, aby wspólnie
świętować.
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Rozmowy o przyszłości,
czyli EFNI 2019
We wrześniu spółka Mercedes-Benz Manufacturing Poland uczestniczyła w IX Europejskim Forum Nowych Idei
w Sopocie. Dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych, dyskutowała
w panelach na temat „Przyjazne miejsce pracy – talenty
i marka pracodawcy” oraz „R&D summit. Polski ekosystem e-mobility. Co łączy odnawialne źródła energii,
blockchain i telemetrię?”, dzieląc się swoim doświadczeniem w rekrutacji pracowników oraz promując ideę
zrównoważonego rozwoju od produkcji do produktu.
Przed Centrum Kongresowym prezentował się pierwszy
w pełni elektryczny Mercedes, model EQC.

EFNI to jedna z największych w tej części kontynentu
konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym
ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi
ponad tysiąc uczestników - przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak
i europejskiej. W tym roku wydarzenie odbywało się pod
hasłem #CoBędzieJutro.
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Impact mobility
rEVolution’19
w Katowicach
Największe wydarzenie w Polsce poświęcone mobilności, energetyce i zaawansowanym technologiom.
Od 9 do 10 października przedstawiciele świata
motoryzacji, transportu, smart city i administracji
państwowej wymieniali się doświadczeniami i wiedzą w ramach 6 ścieżek tematycznych – e-mobility,
finansowanie i inwestycje, mobilność w miastach,
mobilność jako usługa, czysty i zrównoważony transport oraz zielona fabryka. W Katowicach nie mogło
zabraknąć prezentacji fabryki Mercedesa w Jaworze,
zarówno w strefie EXPO, jak i podczas Q&A - Przyjaźni
dla środowiska od produkcji do produktu.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Mechatronicy na start!
30 uczniów rozpoczęło 2 września naukę w pierwszej
klasie o specjalności mechatronik w Powiatowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Klasie patronuje Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. Na uroczystym otwarciu klasy, oprócz uczniów,
nauczycieli i dyrekcji szkoły, pojawiły się władze samorządowe – Starosta i Wicestarosta Powiatu Jaworskiego,
Aneta Kucharzyk i Stanisław Laskowski oraz przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing Poland, w tym
Aleksandra Łukasiak, Dyrektor Finansowa, członkini zarządu spółki. Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
reprezentował Prezes dr Piotr Sosiński. Po zakończeniu
oficjalnej części, cała klasa wraz z nauczycielami, zwiedziła fabrykę Mercedesa w Jaworze, m.in. linie obróbki
bloków silnika oraz obejrzała film szkoleniowy w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) o jakości w świecie
Mercedes-Benz.
Mechatronika to dziedzina nauki i techniki związana z tworzeniem i obsługą systemów maszyn
i urządzeń. Obejmuje takie obszary jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika,
informatyka oraz elementy automatyki i robotyki.

Czego nauczą się uczniowie? Program nauczania to
wspólne dzieło Marcina Dziubka, koordynatora projektu
ze strony produkcji MBMPL oraz Tomasza Zwierzewa,
nauczyciela praktycznej nauki zawodu w PCKZiU. Obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu mechatroniki używane w maszynach i pojazdach, urządzeniach
i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze
diagnostycznej i pomiarowej. Lekcje odbywać się będą
zarówno w pracowniach szkolnych, jak i na prawdziwych
liniach produkcyjnych w fabryce Mercedesa w Jaworze.
Uczniowie będą mieli okazję poznać różne działy i wykonywać proste czynności m.in. montażowe. Absolwenci
będą posiadać kwalifikacje i umiejętności potrzebne
do pracy przy liniach produkcyjnych z zastosowaniem
nowoczesnych technologii.
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MBMPL rozpoczyna
współpracę z Zespołem
Szkół Samochodowych
w Legnicy
W Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy powstanie
klasa o profilu związanym z budową silników i baterii do
samochodów elektrycznych. 8 października 2019 list
intencyjny w tej sprawie podpisali: Prezydent Legnicy
– Tadeusz Krzakowski, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy – Grzegorz Gargaś oraz Prezes
Zarządu MBMPL - dr Andreas Schenkel i Dyrektor HR
MBMPL – Ewa Korwek.
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Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Tuscaloosa, USA
Fabryka Mercedes-Benz w miejscowości Tuscaloosa
działa od 1995 r., zatrudnia ok. 4 tys. pracowników.
Zakład, który był pierwszym dużym ośrodkiem produkcyjnym Mercedes-Benz poza Niemcami, jest uważany
za centrum przemysłu motoryzacyjnego w Alabamie.
W fabryce powstają SUV-y serii GLE, GLE coupé i GLS,
w tym modele z hybrydowym układem napędowym
typu plug-in. Od czerwca 2014 r. zakład produkuje
również modele klasy C na rynek północnoamerykański. W przyszłości z tutejszych linii montażowych będą
zjeżdżać elektryczne SUV-y serii EQ.
W 2018 r. w Tuscaloosa rozpoczęła się budowa fabryki
baterii do samochodów elektrycznych. Tym samym
zakład stanie się częścią globalnej sieci produkcji
akumulatorów Mercedes-Benz Cars, zlokalizowanej
na trzech kontynentach – w Europie (Niemcy, Polska),
Azji (Chiny, Tajlandia) i Ameryce Północnej (USA).
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Wrocławianka, która szuka smaku doskonałego

She’s Mercedes, czyli
nagroda Mercedesa dla
wyjątkowych kobiet
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu She’s Mercedes, którego pomysłodawcą jest Mercedes-Benz
Polska. 4 października, podczas uroczystej gali, nagrodzono kobiety, które umiejętnie łączą karierę zawodową z życiem rodzinnym i realizacją pasji. Kandydatki
zgłaszane były przez dealerów Mercedes-Benz Polska.
W kategorii BIZNES INDYWIDUALNY wygrała restauratorka Beata Śniechowska, laureatką kategorii BIZNES
KORPORACYJNY została dr Małgorzata Kluska-Nowicka,
wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
w kategorii KULTURA I SZTUKA zwyciężyła Joanna Reczek-Szwed, prezeska zarządu Fundacji Sztukmistrze,
a w kategorii STEM – Paula Kurant, prezeska i dyrektor
zarządzająca lubelskiej spółki Evotec. Nagrodą dla
laureatek jest udział w szkoleniu organizowanym przez
EY Academy of Business, partnera projektu i fundatora
nagród.

- Moją pasją jest gotowanie, czyli moja praca. Jestem
szczęśliwą, spełnioną kobietą, a motywuje mnie
ciągły rozwój i szukanie smaku doskonałego – mówi
o sobie Beata Śniechowska, wrocławianka, zwyciężczyni kategorii BIZNES INDYWIDUALNY, w której nagradzane były właścicielki i współwłaścicielki
działających na rynku przedsiębiorstw. Laureatka
jest restauratorką, pisze książki kucharskie, prowadzi warsztaty i szkolenia kulinarne, zwyciężyła
w drugiej edycji programu MasterChef. Posiada
imponującą wiedzę na temat kuchni polskiej, stawia na mocne, odważne smaki, które zakorzenione
są we wspomnieniach z dzieciństwa. Obecnie jest
szefową kuchni i współwłaścicielką wrocławskiej
restauracji Młoda Polska bistro&pianinio.

W konkursie przyznano także dwie nagrody specjalne.
W kategorii WYJĄTKOWA KOBIETA wyróżniono drużynę
dziewczyn, należących do OSP w Miejscu Odrzańskim.
To miejscowość, w której od kilku lat nie urodził się żaden
chłopak, dlatego w szeregach OSP znajdują się w większości dziewczyny. Zwyciężczynie otrzymały dwa vouchery na szkolenie z jazdy bojowym wozem strażackim.
Druga nagroda specjalna – dla kobiety wyróżniającej się
w sieci dealerskiej Mercedes-Benz – została przyznana
przez spółkę Mercedes-Benz Finacial Services i trafiła
do Olgi Witman. Laureatka kieruje najdłużej działającym
w Trójmieście autoryzowanym serwisem Mercedes-Benz
oraz AMG Center Gdańsk – jedynym w Europie salonem
samochodów sportowych AMG-Mercedes.
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IV Zlot Miłośniczek
Zabytkowych Mercedesów
Już po raz czwarty w Polsce odbyło się spotkanie posiadaczek klasycznych samochodów Mercedes-Benz. Tym
razem kobiece załogi i ich klasyczne Mercedesy wyruszyły w całodzienny rajd, którego 140-kilometrowa trasa
wiodła wzdłuż zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Utarło się już, że kreacje uczestniczek łączy wspólny

motyw – w tym roku był to kolor żółty, symbolizujący
energię i radość. W sobotę 24 sierpnia rano uczestniczki rajdu wyjechały z Bobolic w kierunku Zamku Mirów,
a następnie zwiedzały m.in. Muzeum im. Zygmunta
Krasińskiego i Zamek Olsztyn. Mercedesy można było
podziwiać na rynku w Olsztynie (woj. śląskie), zwanym
„Słońcem Jury”. Tu odbyło się także głosowanie na
najpiękniejsze auto zlotu. Z Olsztyna klasyczne Mercedesy udały się w kierunku ruin XIV-XV-wiecznego Zamku
Ogrodzieniec.
Organizatorem zlotu jest Klub Zabytkowych Mercedesów Polska, w którym działa silna grupa kobieca. Ich
aktywności wpisują się w rozwijany od lat program
She’s Mercedes – czyli inicjatywę Mercedes-Benz,
która ma na celu wspieranie dążenia kobiet do realizacji własnych ambicji.
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Światowa premiera
Mercedesa EQV
Podczas Salonu Samochodowego w Genewie w marcu
2019 r. Mercedes-Benz Vans zaprezentował pojazd studyjny Concept EQV. Obecnie swoją światową premierę
świętuje wersja seryjna Mercedes-Benz EQV (łączne
zużycie energii: 27,0 kWh/100 km; łączna emisja CO2:
0 g/km – dane wstępne). Kolejny członek rodziny Mercedes EQ łączy bezemisyjną mobilność z imponującymi zdolnościami jezdnymi, wysoką funkcjonalnością
i estetycznym wyglądem. Pierwszy w pełni elektryczny
MPV klasy premium zadebiutował przed publicznością
podczas tegorocznych targów IAA we Frankfurcie,
które odbywały się od 12 do 22 września.

System
zautomatyzowanego
parkowania
Firmy Bosch i Daimler osiągnęły kamień milowy na
drodze do zautomatyzowanej jazdy: uzyskały zgodę
władz Badenii-Wirtembergii na stosowanie ich systemu
zautomatyzowanego parkowania w garażu Muzeum
Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Usługa zautomatyzowanego parkowania samochodu jest dostępna za pośrednictwem aplikacji na smartfon i nie wymaga udziału
kierowcy nadzorującego. Oznacza to, że mamy do
czynienia z pierwszą na świecie w pełni zautomatyzowaną funkcją parkowania bez kierowcy na poziomie 4 SAE,
która otrzymała oficjalne zezwolenie na codzienne
użytkowanie.
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…kiedy oficjalnie
potwierdzono budowę
fabryki w Jaworze?
Oficjalne ogłoszenie inwestycji odbyło się
13 października 2016 r., podczas spotkania Markusa
Schäfera, członka zarządu Mercedes-Benz Cars
ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw z ówczesną Premier Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim,
pełniącym funkcję Wicepremiera i Ministra Rozwoju.

…że ciężarówki
Daimlera mają
tożsamość cyfrową?
Eksperci Daimler Trucks opracowali nowy cyfrowy identyfikator samochodu ciężarowego Truck-ID oraz powiązany z nim portfel ‒ Truck Wallet. W ramach pierwszego
zastosowania systemu projektanci wraz z partnerami
projektu z powodzeniem dokonali automatycznej płatności przy elektrycznym terminalu ładującym.

…że Mercedes ma
własną pasiekę?
Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju „Odpowiedzialni za środowisko od produkcji do produktu”, na
dachu siedziby Mercedesa w Warszawie stanęło 10
uli. W każdym mieszka jeden rój liczący średnio 25-30
tys. pszczół. „Pasieka Mercedesa” ma na celu nie tylko
zwiększyć liczbę pszczół w dużej aglomeracji, stworzyć
nowe siedliska przyrodnicze dla owadów, ale również
uwrażliwić pracowników firmy na kwestie zmian klimatycznych.

Kontakt z redakcją:
Ewa Łabno-Falęcka e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com
Renata Dworak e-mail: mbmpl@kawalekswiata.pl
www.mercedes-benz-jawor.com.pl
www.facebook.com/MercedesBenzManufacturingPoland

