V Zasavju se ne bojijo kratkih stikov
Strokovna ekskurzija v ETI Izlake
Da bi imeli najboljše pogoje pri postavljanju pomembnih mejnikov v njihovem
življenju, smo dijake 2. letnikov elektrikar v juniju peljali na strokovno ekskurzijo v ETI
Izlake, kjer smo združili prijetno s koristnim. Dijakom smo omogočili stik s
proizvodnjo, potencialnim delodajalcem in možnim štipenditorjem ter si ogledali eno
izmed najpomembnejših podjetij v Sloveniji.
Podjetje ETI Izlake zaposluje približno 5000 ljudi, od tega jih je 1700 zaposlenih
samo v Zasavju in Kamniku. Tovarne ima postavljene še v 12 državah, kjer ima svoje
hčerinske družbe, ki so last Izlaškega malega koncerna. To so tovarne v Italiji,
Nemčiji, Madžarski, Ukrajini, Rusiji, Poljski, Slovaški, Hrvaški, Bosni, Srbiji itd ...
Izdelke prodajajo v več kot 60 držav, čeprav na našem tržišču pokrivajo komaj 8odstotni tržni delež, ostalo izvažajo na tuje. Kot zanimivost delavci ETI Izlake povedo,
da v manj kot mesecu dni izdelajo izdelke, s katerimi pokrijejo vse potrebe, ki jih ima
Slovenija skozi vse leto. Lepo se sliši, še lepše je verjeti in spoznati, da se lahko tako
majhna družba razvije v tako uspešno gospodarsko družbo.
Ko smo prispeli pred tovarno, so nas zelo lepo sprejeli. Pospremili so nas v svoje
poslovne prostore, v predstavitveno konferenčno dvorano, kjer so se nam predstavili
in nas razdelili v dve skupini. Ena od skupin je odšla na ogled tovarne, proizvodnje,
projektive in montaže. Druga skupina je ostala v dvorani, kjer so razvojni projektanti
izvedli delavnice in prikazali delovanje elementov, ki so zaščitni znak ETI Izlake.
Delavnice so trajale več kot uro na treh točkah, kjer je več projektantov razdelilo
različne primere vaj. V tem času se je vrnila skupina iz obhoda tovarne in skupini sta
se zamenjali. Po delavnicah in ogledih so za dijake pripravili prijazno pogostitev.
Tovarno pa smo spoznali še iz drugega zornega kota. Izvedeli smo, da je pri njih
mogoče pridobiti štipendijo in da omogočajo izvedbo praktičnega usposabljanja z
delom. Dijake so povabili, naj spremljajo spletne objave z roki za
prijavo
štipendiranja in izvajanja prakse. Tako so si dijaki zapomnili, da se v Eti Izlake lahko
zaposlijo, saj si želijo in zato iščejo prav njihov profil delavca.
Po sproščenem pogovoru in klepetu smo spremljevalci dobili zelo dobro in lepo
povratno informacijo projektnega vodje, ki nam je povedal, da so zadovoljni z nami,
da smo bili zelo konstruktivni in da si takšne skupine v goste še želijo. Seveda smo
bili pohvale zelo veseli in smo jo z veseljem posredovali dijakom. To je bila pohvala
tudi za nas spremljevalce, ki smo bili del skupine.
V prihodnje si strokovne ekskurzije v tako uspešne tovarne še želimo, kot si tudi
želimo dobrih delovnih mest za dijake, ki jih izobražujemo.
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