Bevált a short time delegation
Az alkalmazott fizikus
- Hazaérkezve milyen feladat várta?
- A delegáció vége felé belecsöppentem egy olyan projektbe,
amely egy teljes termékcsalád transzferálása volt. Ezt a
folyamatot támogattuk több mérnök kollégámmal.
Ahogy hazaérkeztem átvehettem a folyamatmérnökség vezetését. Ami 10-12 mérnök irányítását jelentette. Ezzel a
feladattal 2009. január elsejétől bíztak meg és 2016 novemberéig itt dolgoztam. Ez alatt a kis híján nyolc év alatt a
termelésünket az induláskori darabszámhoz képest megnégyszereztük és a mérnökállomány megduplázódott. Időközben számos új terméket is bevezettünk.

„Az Infineon az első munkahelyem, itt kerültem először kapcsolatba a nagybetűs MUNKÁVAL” – mondja a bemutatkozás után Kiss Attila.
- Hogyan és mikor került a céghez?
- Alkalmazott fizikusként végeztem Szegeden. Meglepett,de nem kicsit -, amikor 2004-ben egy hirdetést olvastam a
helyi újságban, hogy felvételre keresnek Cegléden egy alkalmazott fizikust. Azonnal megnéztem az Interneten, hogy
mit gyárt a cég, s a magyar oldalakon egyetlen adatot sem
találtam az adott termékekre. Természetesen jelentkeztem.
Az államvizsga után nem volt meg rögtön a nyelvvizsgám.
Azonban így is fölvettek operátornak azzal az ígérettel, hogy
az oklevél megszerzését követően bejutok a mérnökségre.
Tíz hónap alatt középfokú nyelvvizsgát tettem, szerencsére
volt némi előképzettségem és sokat segített a feleségem is a
felkészülésben. Nagyon fontos volt a tanulmányaimhoz az is,
hogy öthétig többedmagammal Németországban dolgozhattunk, ott segítve a termelést. Ezek a hónapok nagyon meghatározóak voltak pályafutásom szempontjából. Ugyanis
közvetlenül a termelésben láttam, hogyan valósulnak meg a
tervezőasztalnál kidolgozott mérnöki intézkedések. Amikorra
bekerültem a folyamat-mérnökségre, már több barátságom is
kialakult a termelésben dolgozó emberekkel.
- Miként alakult a sorsa a továbbiakban?
- A mérnökségen először a bondolás és chipbeültetés területére kerültem. Itt dolgoztam folyamatmérnökként 2007. szeptember 1-éig. Ekkor lehetőségem kínálkozott arra, hogy egy
éves kiküldetésbe kerüljek az anyavállalathoz, ahol belefolyhattam a folyamatfejlesztésbe és kisebb projektmunkákba.
Szoros és többekkel máig tartó kapcsolatom alakult ki a
német mérnök kollégákkal. Ekkor már házas voltam és hatalmas segítség volt az Infineon részéről, hogy a feleségem
és az egy esztendős kislányom is velem tartson a short time
delegation idejére, s a szolgálati lakást a munkahelyem biztosította, tisztes megélhetés mellett. A mi családunk volt az
úttörő ebben a szakmai képzési formában, s azóta már több
kolléga is kihasználhatta ezt a fajta lehetőséget.

Igazából ez az időszak nagyon gyorsan elment, a folyamatos
kihívásoknak, s jobbításoknak, korszerűsítéseknek köszönhetően. Nagyszerű érzés, hogy hagyták, lehessünk igazán
alkotó mérnökök s a jó gondolatainkat sorra megvalósíthattuk.
- Hogyan tovább?
- November 1-étől álltunk át egy másik szervezeti struktúrára. Ugyanis kettéválasztottuk a termeléstámogatást és a
folyamatfejlesztést. Én a folyamatfejlesztés irányítását viszem tovább. Ez a rész áll hozzám a legközelebb, hiszen
teljes skálán látom a feladatokat, illetve egy-egy termék és
technológia életútját. Természetesen projekt szemlélet is kell
a munkámhoz. Most ezt az új szervezeti struktúrát véglegesítjük, s finomítjuk látva a hatását az új üzemmódra való
átállásnak.
Eddig mindig találtam kihívást magamnak a különféle pozíciókban, de szegről-végről mindig a folyamatokkal, a gyártástechnológiával foglalkoztam. Ez egy olyan iparág, amely
rohamosan fejlődik, de elengedhetetlenül fontos a korábbi
tapasztalat az eredményességhez. Ezért tehát hosszútávon
is látok magam előtt célt az Infineonnál. Elképzelhetőnek
tartom, hogy egy életen át itt fogok dolgozni a perspektíva
hiánya és a kiégés veszély nélkül.
- Az átállás minden bizonnyal sok túlórát is igényel, mikén
csapódik ez le a magánéletében?
- A feladatvégzésben önmagam előtt is magasra tettem a
lécet s ez gyakran nem fér bele a nyolc órába. Otthonról 2530 perc alatt beérek a munkahelyemre Szászberekről. Szerencsére a cégvezetés rugalmasan kezeli a munkakezdést.
Így azután a gyerekekkel való reggeli törődést tudom vállalni.
Három lányom van. A legnagyobb tíz éves és negyedik osztályba jár, a középső hét és fél esztendős, ő elsős. A legkisebb négy éves és óvodába jár. Velem indul kicsit a napjuk.
Nagyon ügyelek rá, hogy este is jusson időm a velük való
foglalkozásra. S ezek mellett magamra vállalom a bevásárlást, hogy ezzel is tehermentesítsem a feleségemet. Szerencsés vagyok, hogy a párom egy kisebb vállalkozásban otthon dolgozik.

