Az MSK dacol
a koronaválsággal
A nyírbátori gyártóbázissal, továbbá az USA-ban,
Franciaországban és Kínában is telephellyel rendelkező, Kleve-i (Németország) székhelyű MSK Covertech
Group 2019-ben átlagon felüli új beérkezett megrendelésállományt könyvelhetett el. A COVID-pandémia
2020. márciusában történt kirobbanásáig a könyvek a
már 2020 jelentős részére is telítődtek és az azt követő
üzleti évre vonatkozóan szintén jó helyzet volt kialakulóban. A tulajdonos Hannen család és az MSK csoport
Management-je korán felismerte, hogy a COVID-pandémia miatt intézkedéseket kell hozni a dolgozók
megóvása és a folyamatban lévő projektek lebonyolításának biztosítása érdekében. A telephelyek közül
először az MSK Kína váltott át a többnyire otthonról
végzett „mobil munkára”.

A vevőinknél tapasztalt, mindinkább fokozódó szakemberhiány miatt az MSK új, digitális termékeket fejlesztett, mint
például az MSK berendezések mobil státusz-felügyeletét
segítő MSK EMSY smart APP. Jelenleg az MSK csapat a
vevőknél szerviz-technikus helyszíni bevetését nem igénylő műszaki támogatást, többek között karbantartásokat,
hibafeltárásokat, gépbeállításokat, stb., lehetővé tévő
MSK service pad fejlesztésén dolgozik. A termék 2021.
elején kerül ki a piacra.

Március közepétől azután a többi telephelyen is végrehajtottuk, folyamatosan nyomon követtük és kiigazítottuk a
megfelelő biztonsági és higiéniai koncepciókat.
A koronavírus-pandémia és az ahhoz kapcsolódó utazási
és szállítási szigorítások ellenére az MSK 2020-ban valamennyi vevői projektet, részben a gépek költséges átmeneti tárolása mellett, képes volt kiszállítani és a munkatársak
példamutató igyekezetének köszönhetően üzembe helyezni. A vállalat mind ez idáig még nem kényszerült rövidített
munkaidő bevezetésére és dolgozói elbocsátására sem.

Az MSK EMSY smart APP a digitális EMSY termékpalettánk része

Emellett gépeinket, pl. a raklapozott rakományok teljeskörűen automatizált fóliaeltávolítását végző MSK Defotech
berendezést vagy a zsugorfóliát felmelegítő MSK zsugorfó-

„Szilárd gazdasági alapokkal rendelkezünk, anticiklikus
módon dolgozunk és több millió euro összeget fektetünk
be az elkövetkező két év során a koronavírus-pandémia ellenére IT-rendszerekbe, technológiai folyamatokba
és termékekbe”, jelentette ki Christina Hannen, az MSK
Covertech Group ügyvezetője.
„Biztosra vesszük, hogy a meghozott beruházási döntéseinkkel, de főleg az új termékfejlesztéseinkkel is, megerősödve hagyjuk magunk mögött a válságot”, fűzte hozzá
Linda Hannen, az MSK Covertech Group ügyvezetője.

MSK berendezések egy logisztikai központban

A MSK Covertech Group
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Linda és Christina

liázó keretet továbbfejlesztettük, miközben állandóan szem
előtt tartottuk az energia-megtakarítást, a hatékonyságot
és piac által támasztott követelményeket.
Az ágazatok és a termékek diverzifikációja miatt az MSK
nemzetközileg is széles alapokon áll. Ugyan nemzetközi
vevőkre és projektekre összpontosítunk, de ugyanakkor
legfrissebb megrendelőnk Nyírbátorban a szomszédból
keresett fel bennünket: az MSK szállítástechnikai projektet bonyolított az UNILEVER Magyarország Kft. számára,
amely pl. folyékony takarítószerekben használt vegyszereket gyárt.
A koronavírus-pandémia miatt az MSK idén sajnos sok
év óta először nem tudta megtartani a hagyományos és
nagyon közkedvelt karácsonyi ünnepségeit a központban,
sem Magyarországon és a további telephelyeken. Ennek
ellenére Mikuláskor és röviddel Karácsony előtt minden dolgozó kapott apróbb figyelmességeket. Az MSK dolgozók
gyermekei számára is örömöt jelentett a mikuláscsomag,
még ha a hagyományos mikulás-ünnepség sajnos ez alkalommal el is maradt.
„Mint családi vállalakozás különösen szívünkön viseljük
dolgozóink és családjaik összetartását és jólétét, főleg
most, a jelenlegi válságos időszakban”, jelenti ki Linda
Hannen, az MSK Covertech Group ügyvezetője.
Összegezve: pozitívan tekintünk a jövőbe és továbbra is
keresünk jól képzett munkatársakat, akik egy innovatív és
nemzetközi téren tevékenykedő gépgyártó vállalatnál kívánnak a közös sikerhez hozzájárulni.”
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Kezdje jövőjét az MSK
Hungary-nél!
További információkért a fenti és más
nyitott pozícióinkkal kapcsolatban látogasson el honlapunkra: www.msk.hu/karrier/
jelentkezzen-most

