EKK WAGON - po torach ku przyszłości.

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. to obecnie jedno z największych
polskich przedsiębiorstw realizujących naprawy i dostawy nowych wagonów towarowych.
Ponad 90-letnie doświadczenie, międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia, czynią je także
mocno liczącym się graczem w branży kolejowej w Europie. Stale utrzymywane kontakty
zagraniczne, aktywna działalność marketingowa, uczestnictwo w krajowych i
międzynarodowych targach oraz wystawach przyczyniają się do wysokiej oceny naszych
produktów i usług.
Nowy właściciel, którym od lutego 2010 r. został pan Andrzej Świerczek, zapowiedział
odbudowę firmy oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Niewątpliwie jest to perspektywa i
szansa zarówno dla wielu bezrobotnych, jak i osób, którym branża nie jest obca.
Mimo obecnego kryzysu na rynku, Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.
w myśl zasady, że firmę tworzą ludzie i właśnie dzięki nim ona działa, w dalszym ciągu
prowadzi rekrutację nowych pracowników. W ostatnim czasie firma zamieściła w prasie oraz
na portalach internetowych ogłoszenia o zatrudnieniu pracowników fizycznych w zawodzie:
spawacz, ślusarz, malarz; oraz pracowników biurowych na stanowiskach: specjalista ds.
marketingu, zaopatrzenia czy ochrony środowiska i pełnomocnik ds. systemu zarządzania
jakością .
”Poszukujemy przede wszystkim ludzi z potencjałem. Dobrze, gdy są to ludzie już z
doświadczeniem, ale chętnie zatrudnimy również osoby, które chcą rozwijać i doskonalić
swoje umiejętności”- dodaje kierownik działu kadr pani Danuta Matysiak.
W okresie od maja do dnia dzisiejszego firma zatrudniła 80 osób, co spowodowało znaczną
rozbudowę niektórych działów. Przykładowo Dział Marketingu i Sprzedaży powiększył się
dwukrotnie.
Warto także wspomnieć, że mądra polityka wewnętrzna firmy skutkuje wzrostem
zamówień z Polski i Europy.
„Naszym celem jest nie tylko umocnienie pozycji firmy na trudnym rynku kolejowym w
Polsce, ale także zdecydowana ekspansja na rynki europejskie”- mówi Dyrektor Działu
Marketingu i Sprzedaży Piotr Smętek. W jego planach jest także stały rozwój oraz dbanie o
pozytywny wizerunek firmy, jej postrzegania zarówno przez kontrahentów jak i
potencjalnych pracowników.
W ostatnim czasie firma pozyskała klientów miedzy innymi z Serbii, Włoch i Słowacji.
Trwają zaawansowane rozmowy dotyczące pozyskania klientów w innych krajach .
Efektem tych działań jest stworzenie możliwości zatrudnienia dla wielu osób
poszukujących pracy. Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. to ludzie. Firmę

wyróżnia także utrzymywanie wysokiej kultury pracy, opartej na wsparciu i otwartych
relacjach, wolnych od uprzedzeń, stereotypów i niesprawiedliwości.
Polityka wewnętrzna konsorcjum opiera się na uczciwym i równym traktowaniu
wszystkich osób na etapie rekrutacji, bez względu na wiek, wykształcenie, płeć, czy stan
cywilny. Pracownikom oferuje się wiele możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach i
równe warunki awansu.
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