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MERCEDES-BENZ
MANUFACTURING POLAND

Szanowni Państwo,
W czerwcu 2017 r. oficjalnie powitaliśmy Jawor w rodzinie Mercedesa. Od tego czasu wiele się
wydarzyło: ruszyła na dobre budowa fabryki - są już jej fundamenty przy ulicy Cukrowniczej,
rekrutacja nabrała tempa i do zespołu Mercedes-Benz Manufacturing Poland wciąż dołączają nowi pracownicy, a w Muzeum Regionalnym oddaliśmy mieszkańcom Jawora piękną salę
multimedialną. Mijający rok to wiele spotkań z władzami i mieszkańcami Jawora oraz nowe
projekty edukacyjne.
Przedstawiamy ostatnie już wydanie newslettera w tym roku. Znajdziecie tu relacje ze spotkań
oraz nową porcję wiadomości i ciekawostek z koncernu Daimler AG.
Zapraszamy do lektury i do zobaczenia w 2018 roku!
Zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland

NASZ ZESPÓŁ

Załoga Mercedes-Benz Manufacturing Poland wciąż się powiększa!
Zespół Mercedes-Benz Manufacturing
Poland liczy już 41 osób, a od
stycznia 2018 roku do zespołu
dołączy kolejna osoba - Pani Barbara
Mlynek odpowiedzialna za wdrażanie
systemów i procedur. Tak więc
zespół HR rozpocznie Nowy Rok
w sześcioosobowym składzie.

Na zdjęciu: zespół Mercedes-Benz
Manufacturing podczas warsztatów
poświęconych bieżącym działaniom
departamentu HR.

WYWIAD

Rozmowa z Aleksandrą Łukasiak,
CFO i członkinią zarządu
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Czy finanse to Pani zawód i pasja zarazem?
Zdecydowanie tak. Finanse wspierają rozwój biznesu, poprawiają
jakość podejmowanych decyzji, chronią przed ryzykiem, budują
zaufanie instytucji i pomagają przejść bezpiecznie przez czasy kryzysu.
Poza tym wyciąganie właściwych wniosków z analizy licznych danych
i trendów oraz szybkie na nie reagowanie to według mnie jeden
z kluczy do sukcesu w biznesie. A jednocześnie pasjonujące zajęcie.
Jakie są Pani doświadczenia zawodowe?
Od 15 lat pracuję dla Daimler AG. Karierę w koncernie rozpoczęłam
w Mercedes-Benz Polska w Warszawie. Pracowałam w controllingu
sprzedaży, kosztów, konsolidacji sprawozdań finansowych, a także
brałam udział we wdrażaniu systemów informatycznych. Zarządzałam
również kompleksowym projektem z zakresu systemu kontroli
wewnętrznej. Przez ponad 4 lata kierowałam działem controllingu
i finansów spółki dystrybucyjnej w Rosji, na ważnym dla koncernu
rynku. Jestem dumna, że nasz zespół mógł przeprowadzić markę
z sukcesem przez okres kryzysu walutowego i sankcji. Cieszę się, że
wybrano mnie do kolejnego odpowiedzialnego zadania czyli budowania
działu finansów nowej spółki produkcyjnej w Jaworze.

Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed dyrektor finansową
pierwszej fabryki Mercedesa w Polsce?
Jesteśmy start-upem, który jednocześnie jest częścią ogromnego
koncernu. W krótkim czasie musimy zatrudnić wykwalifikowany
zespół, wdrożyć system informatyczny oraz wszelkie regulacje
i kontrole, które są szczególnie rozbudowane w części dotyczącej
finansów. Współpracujemy przy tym ściśle z wieloma komórkami
organizacyjnymi spółki matki. Jest to ogromne wyzwanie zarządcze,
zarówno dla mnie, jak i moich kierowników. Jednak lekcje, jakie
otrzymujemy, są zawodowo bezcenne. Jednocześnie najważniejszy
jest obecnie proces inwestycyjny, tak by rozpoczęcie produkcji było
możliwe w połowie 2019 roku.
Po Warszawie i Moskwie mieszka pani we Wrocławiu. Jak się
żyje w tym mieście?
Przed przeprowadzką nie znałam Wrocławia. Jest to bardzo piękne
i przyjazne miasto. Odkrywamy również okolice bliżej Jawora
i rozglądamy się, gdzie jeszcze bliżej fabryki moglibyśmy się poczuć
jak w domu.
Dziękujemy za rozmowę.
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Jesteś zainteresowany pracą w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie?

Dołącz do zespołu Mercedesa!
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera/
oraz na portalu pracuj.pl*
*Rozpatrywane będą tylko aplikacje składane w odpowiedzi na ogłoszenia
opublikowane przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland

NA BUDOWIE
Obecnie na budowie przy ulicy Cukrowniczej w Jaworze dobiegają
końca roboty związane z fundamentami Hali nr 3. Przewidywane
zakończenie zabezpieczeń to połowa stycznia. Do końca grudnia
gotowe będzie docelowe ogrodzenie fabryki w zakresie zdefiniowanym
w projekcie (80% docelowe, pozostała część na razie tymczasowe /
budowlane). Równolegle prowadzone są roboty drogowe i sieciowe,
które będą trwały praktycznie do końca budowy. Na razie prace te są
na etapie wykopów pod rurociągi.

Od stycznia 2018 przystępuje do pracy kolejny wykonawca – na
powstałych już fundamentach rozpocznie się budowa największego
budynku przyszłej fabryki. Fizycznie pierwsze słupy stalowe powinny
pojawić się na budowie w lutym / marcu 2018. Również w tym czasie
wystartować ma budowa mniejszej hali i pozostałych budynków – za
pół roku wszystkie budynki powinny być w fazie rozpoczętej budowy.

MERCEDES-BENZ W JAWORZE

Świąteczne spotkania na jaworskim rynku
Mercedes-Benz Manufacturing Poland już po raz drugi był obecny na
jarmarku świątecznym w Jaworze. 14-15 grudnia goście odwiedzający
jarmark na stoisku Mercedes-Benz mogli skosztować niemieckich
przysmaków, m.in. słynnych Maultaschen (pierogi z mięsem
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w rosole). Do mieszkańców dołączyli przedstawiciele firmy oraz
delegacja kolegów z działu planowania z Niemiec. Dla najmłodszych
mieszkańcach Jawora zorganizowano quiz z nagrodami.
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Goście z Niemiec odwiedzili również Muzeum Regionalne w Jaworze.
Zwiedzili wystawę poświęconą marce oraz odremontowaną właśnie
nową salę warsztatowo-ekspozycyjną. W obecności Burmistrza
Emiliana Bery przekazano dzieciom z jaworskich szkół świąteczne
upominki w ramach akcji „Christmas in the Box” zorganizowanej we
współpracy z miastem przez Melanie Schenkel.
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WARSZTATY
Za nami pierwsze, kilkudniowe warsztaty poświęcone planom rozwoju
nowej fabryki w Jaworze, które odbyły się w Zespole PałacowoParkowym w Krotoszycach.
Ponad 30-osobowy już zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland,
wspólnie z zaproszonymi z centrali koncernu Daimler gośćmi,
omawiał m.in. dotychczas wykonane prace budowlane, harmonogram
projektu oraz plany organizacji pracy w nowym zakładzie. Uczestnicy
warsztatów wzięli również udział w wykładach na temat planowania
i organizacji produkcji oraz jej wpływu na dostawców i usługodawców
zewnętrznych.

MAGAZYN MERCEDES-BENZ W NOWEJ ODSŁONIE

M E RC E DE S

4.2017

Od przyszłego roku „Mercedes-Benz magazyn” prezentuje się w nowej odsłonie: będzie wydawany jako
„Mercedes me”, ma zupełnie nowy, odświeżony układ.

CONCEPT

EQA

Czas na
e-mobilność

Jedno się natomiast nie zmieni – magazyn nadal będą wyróżniały wysokiej jakości zdjęcia i elegancka
grafika, a prezentowane w nim treści będą wprowadzać czytelników w fascynujący świat techniki
i motoryzacji. Nie zabraknie ciekawych wywiadów z przedstawicielami świata nauki, kultury i sportu.

SCIENCE
FICTION

TO JUŻ SIĘ DZIEJE...

Dzięki nim
spotykamy
sztukę

Wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom życzymy miłej lektury!

POLSKIE STARTUPY

SEZON NA
KLASYKI

ludzie
Andrzej Bargiel: „Przyszedłem na świat 18 kwietnia
1988 roku w Łętowni, niedaleko Jordanowa. Jestem
dziewiątym spośród jedenaściorga dzieci
Marii i Józefa Bargielów””

EDUKACJA
Uczniowie z Legnicy zwyciężyli w jaworskiej edycji konkursu Eko
Gwiazda 2017.
W październiku Mercedes-Benz Manufacturing Poland zaprosił uczniów
szkół ponadpodstawowych z powiatu jaworskiego, legnickiego,
świdnickiego i wałbrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym Eko
Gwiazda. Do rywalizacji zgłosiło się 12 zespołów, spośród których jury
wybrało 6 finalistów. Ostatecznie w rywalizacji zwyciężyli uczniowie
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. Na
zwycięzców czeka nagroda w postaci wyjazdu do Muzeum Mercedesa
w Stuttgarcie! Serdecznie im gratulujemy, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie.
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Niemiecki inaczej!
Uczniowie Zespołu Szkół w Męcince mają okazję do nauki języka
niemieckiego podczas lekcji prowadzonych przez Melanie Schenkel,
żonę dr Andreasa Schenkela, Prezesa Zarządu Mercedes-Benz
Manufacturing Poland. Tegoroczne zajęcia odbywają się raz w miesiącu
i są kontynuacją współpracy rozpoczętej jeszcze przez wakacjami.
Dzięki lekcjom prowadzonym w ciekawej, odmiennej od „zwykłych”
zajęć formie, uczniowie klas 2. i 3. mają możliwość poznawać np.
biografię i twórczość najwybitniejszych niemieckich poetów oraz brać
udział w konwersacjach na różne tematy z życia codziennego.
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FABRYKI W SIECI PRODUKCYJNEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MERCEDES-BENZ CARS OPERATIONS
Kölleda i Arnstadt
Dwie spółki Daimler AG w Kölleda i Arnstadt (Turyngia) należą do
kluczowych zakładów w globalnej sieci produkcji zespołów napędowych.
Fabryka silników firmy MDC Power GmbH w Kölleda od 2003 roku
produkuje czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne do
samochodów kompaktowych marki Mercedes-Benz. Piąta hala
montażowa została ukończona w 2015 roku, zwiększając powierzchnię
produkcyjną o 35 000 m2, a w 2013 r. został tu wyprodukowany po
raz pierwszy silnik AMG. Silniki są wykonywane ręcznie zgodnie
z tradycyjną zasadą AMG „jeden człowiek, jeden silnik”. Do tej pory
w Kölleda wyprodukowano ponad 6 milionów silników. Z kolei fabryka
komponentów firmy MDC Technology GmbH w Arnstadt zajmuje się
produkcją skrzyni korbowych do silników Mercedes-Benz, w których
wykorzystuje technikę NANOSLIDE®.

Fabryki w sieci produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz Cars Operations.
Jawor

Uusikaupunki

Polska

Finlandia

Hambach

Kecskemét

Francja

Mishawaka

Węgry

Pekin

USA

Decherd
Tuscaloosa

Chiny

Pune

Graz

USA

Indie

Austria

USA

Bangkok

Sebeş, Cugir

Tajlandia

Rumunia

Ho Chi Minh
Vietnam

Novo Mesto

Dżakarta

Słowenia

Maribor

Iracemápolis

Słowenia

Brazylia

East London

Pekan
Malezja

Indonezja

RPA

Kuppenheim
Niemcy

Sindelfingen
Niemcy

Berlin
Niemcy

Kölleda, Arnstadt
Niemcy

Rastatt
Niemcy

Brema
Niemcy

Affalterbach
Niemcy

Hamburg
Niemcy

Kamenz
Niemcy

Stuttgart-Untertürkheim
Niemcy

Wieści z koncernu Daimler AG
TECHNOLOGIA
Nowa Klasa A: TecDay, design wnętrza

Nowa Klasa X otrzymała pięć gwiazdek, czyli
najwyższą możliwą notę w niezależnym teście
bezpieczeństwa Euro NCAP. Wprowadzony na
rynek w listopadzie br. pickup Mercedes-Benz
został doceniony w kategorii bezpieczeństwa
pasażera, przewozu dzieci, ochrony pieszych
oraz systemów asystujących.

Nowy Mercedes-Benz CLS

PREMIERY
Nowe samochody marzeń

W przyszłym roku na rynku pojawi się
nowa Klasa A – pierwszy z nowej rodziny
kompaktów z gwiazdą. Nadchodzący model
to całkowicie nowa definicja współczesnego
luksusu w kabinie. Auto oferuje również
dużo lepsze walory użytkowe - w porównaniu
z poprzednim modelem, na podróżujących
czeka znacznie więcej przestrzeni.
Nowa X-klasa „na piątkę”
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Nowa Klasa S Coupé oraz nowa Klasa S
Cabriolet, korzystają z tego samego bogactwa
innowacji, co wprowadzona niedawno
limuzyna. Obejmują one m.in. wzbogacone
systemy
wspomagające,
nowoczesną
koncepcję obsługi i wyświetlania informacji
z panoramicznym kokpitem, kierownice nowej
generacji, zintegrowaną kontrolę komfortu
ENERGIZING oraz najnowszą odsłonę systemu
informacyjno-rozrywkowego. Standardowym
elementem wyposażenia obu modeli są
innowacyjne tylne lampy OLED.

Najnowszy CLS daje początek nowemu
językowi designu Mercedes-Benz. Jego
charakter podkreśla rozszerzający się ku
dołowi grill oraz pochylony do przodu profil
przedniego pasa. Kolejne znaki rozpoznawcze
to szerokie, smukłe reflektory główne
oraz dwuczęściowe tylne lampy. Nowe
czterodrzwiowe coupé odzwierciedla też
ponadczasową aurę pierwszego CLS-a, który
stworzył nowy segment rynku i zdobył status
ikony design.

INWESTYCJE
Początek czwartego kwartału z nowym
rekordem sprzedaży
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Mercedes-Benz kontynuuje swoją serię
rekordów sprzedaży. Na początku kwartału
zanotował najlepszy październikowy wynik
w historii – na całym świecie dostarczył
blisko 183 tys. samochodów. Polska jest
jednym z najdynamiczniej rozwijających
się europejskich rynków, gdzie sprzedaż
jednostkowa przez pierwsze 10 miesięcy roku
wzrosła o 40,5% w porównaniu z tym samym
okresem ub. roku.

GTU – niemieckie stowarzyszenie nadzoru
technicznego opublikowało raport najmniej
awaryjnych samochodów używanych. Wśród
tych najnowszych, do 3 lat, Mercedes
zdominował konkurencję w każdej klasie,
w której oferuje swoje pojazdy.

Mercedes-Benz eTruck z nagrodą
„Concept Trucks”

6 lat współpracy Mercedes-Benz i GOPR

WYRÓŻNIENIA
Mercedes-Benz najmniej awaryjną marką
samochodów używanych

Mercedes-Benz Polska został uhonorowany
specjalną nagrodą za wieloletnią współpracę
z Górskim Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym. Tylko w ciągu ostatnich
miesięcy firma przekazała ratownikom 8
nowych egzemplarzy SUV-a GLC. Wyróżnienie
zbiegło się z obchodami 65-lecia GOPR.

CZY WIESZ...

...kiedy zadebiutował koncepcyjny
pojazd C111?

...w którym roku Mercedes
zadebiutował w Formule 1?

Mercedes-Benz eTruck wygrał Europejską
Nagrodę
Zrównoważonego
Rozwoju
Transportu 2018, przyzwaną, co dwa lata
przez niemiecki magazyn Huss-Verlag
Wyróżnienia przyznawane są firmom z sektora
transportowego, które działają w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony ekonomicznie
oraz ekologicznie.

W 1998 roku. Dwuosobowe auto miejskie
zaprojektowane zostało przez właściciela
firmy produkującej zegarki Swatch i firmę
Daimler AG.

.... w którym roku swoją premierę miał
model W201?

W 1954 r. Rok później Stirling Moss
w Mercedesie 300SL wygrał zawody Mille
Miglia, pokonując po włoskich drogach 1600
km w 10 godzin.

Było to w roku 1969. Kolejna generacja tego
superauta rozpędzała się do 403 km/h.

... kiedy do produkcji seryjnej
wprowadzono ABS-y drugiej generacji?
Dokładnie 35 lat temu modele Mercedes-Benz
190 oraz 190 E (W 201) rozpoczęły zupełnie
nowy rozdział w najnowszej historii marki.
Stanowiły one poszerzenie gamy produktowej
Mercedesa o czwartą, kompaktową serię
modelową.

.... kiedy po raz pierwszy pokazano
model W113 z wklęsłym dachem?

W 1978 roku. Mercedes-Benz zaprezentował
wówczas układ ABS drugiej generacji
opracowany wspólnie z firmą Bosch.

...kiedy powstał model Smart?
Legendarny stylista Paul Bracq zaprezentował
w 1963 roku model Mercedesa W113
z dachem kojarzącym się z dachami
dalekowschodnich świątyń. Auto zostało
nazwane przez dziennikarzy Pagoda i szybko
stało sie ikona stylu.
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Więcej informacji
na stronie internetowej
www.mercedes-benz-jawor.com.pl
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Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego
w nadchodzącym Nowym Roku!

dr Andreas Schenkel, Prezes Zarządu
oraz zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland

