şirket haberleri

Atlas Copco’nun İsveç’teki Merkezine
Türkiye’den Taze Kan Gitti

Sürdürülebilir sanayi verimliliğine yönelik çözümler üreten
İsveçli Atlas Copco’nun merkezine Türkiye’den taze kan gitti.
Atlas Copco Türkiye bünyesinde çeşitli pozisyonlarda 14 yıldır
görev almakta olan Maden Mühendisi Bahadır Ergener, Atlas
Copco Secoroc AB İsveç merkezinde Rotary, Raiseboring, HDD
ürünlerinin tüm dünyadan sorumlu grup müdürü olarak göreve başladı.
2002 senesinde Madencilik ve İnşaat Bölümü’nde stajyer olarak
Atlas Copco Türkiye’de göreve başlayan Bahadır Ergener, 2004
senesinde Kompresör Bölümü’nde pazarlama destek elemanı
ve sonrasında satış mühendisi olarak çalışırken, 2007 senesine
kadar da Medikal-Marine Air kompresörlerinin ürün uzmanı
olarak görev aldı. 2007 senesinde mesleği ile ilişkili olan Madencilik ve İnşaat Tekniği Bölümü’nde Kaya Delici Sarf Malzemeler ve Karotlu Sondaj Ürün Müdürü olarak göreve başladı.
2011’de RDT (Rock Drilling Tools) ve GDE (Geotechnical Drilling
and Exploration) bölümlerine bölüm müdürü olarak atandı. 31
Ekim 2016 tarihine kadar da bu göreve devam etti.
Şirketin Türkiye merkezinde dolu dolu geçen kariyerinin ardından Bahadır Ergener 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle Atlas Copco
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Kaan Şimşek

Secoroc AB İsveç merkezinde, tüm dünyadan sorumlu
olmak suretiyle, Rotary (Tüm
tricone bitler, tijler ve ekipmanları), Raiseboring (Tüm
şaft açma makinaları sarf malzemeleri, cutter, reamer vb) ve
HDD (Yönlendirilebilir Yatay
Sondaj-Horizontal Directional
Drilling) Ürün Grup Müdürü
olarak çalışmaya başladı. Ergener; Kanada, Amerika, Hindistan, Güney Afrika, Avustralya
ülkelerindeki üretim tesislerinden ve tüm dünyadaki satış
ve pazarlama faaliyetlerinden
de sorumlu olacak.
Yeni göreviyle ilgili düşüncelerini aldığımız Ergener; “Atlas
Copco Secoroc AB şirketine giden ilk Türk olacağım. İş hayatımın
büyük bir bölümünü geçirdiğim sarf malzemeler bölümünde,
tüm dünyadan sorumlu bir göreve gelmek benim için çok gurur
verici. Stajyer olduğum firmada uluslararası görev almak, belki benim gibi başlayan meslektaşlarım için iyi bir örnek teşkil edecektir.
Hayatta her şey mümkün. Önemli olan dürüst olmak ve çok
çalışmak. Başarı sizi mutlaka buluyor. Tabi ki doğru zamanda
doğru yerde olmak da çok önemli.” şeklinde konuştu.
Ergener’in görevinde yükselmesiyle boşalan yerini ise şirketin
Ankara satış mühendislerinden Maden Mühendisi Kaan Şimşek
devraldı. Şimşek karotlu sondaj ürünlerinden sorumlu satış mühendisi olarak şirketin Ankara ofisinde görev alıyordu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaan Şimşek ise şu
sözleri sarf etti;
“Atlas Copco Türkiye olarak, her zaman en yüksek müşteri
memnuniyeti ve en yüksek performansı sağlayacak ürünleri
pazarın hizmetine sunan bir firmayız. Atlas Copco Madencilik
iş kolunda yer alan RDT (Kaya Delici Sarf Malzemeler) bölümünde hedefim, Türkiye’deki en kaliteli, bilgi birikimi yüksek teknik
ekibimiz ve bayilerimiz ile müşterilerimize sunulan hizmetin
devamını sağlamak olacaktır.
Özellikle Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan ve İran bölgesinde yer
alan tüm önemli projelerde mutlaka anahtar firma konumunda
olmak ana hedeflerimizden olacaktır.
Güçlü stok, kaliteli ürünler ve yetkin teknik ekip ile, daha önce
olduğu gibi bundan sonrasında da lider firma konumumuz artarak devam edecektir.
Amacımız madencilik ve inşaat alanındaki her projede müşterilerimizi Atlas Copco markası altında buluşturmak, bu çalışma
şeklini sürdürülebilir şekilde devam ettirmek olacaktır.”
www.atlascopco.com
1 Aralık 2016
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