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63-900, Rawicz
Wydanie specjalne
11/15

Gimnazjaliści 
w „Otwartej firmie”

„Otwarta firma” to ogólnopolski
program Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości skierowany do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a
w tym roku odbyła się już ósma jego
edycja, do której przystąpiło również
Gimnazjum w Sierakowie. Program
jest częścią Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości - realizowanego w
143 krajach świata jednocześnie, a
inicjatywa jego przeprowadzenia
narodziła się w Wielkiej Brytanii. W tym
roku przypadł między 16 a 21
listopada. Każdego roku bierze w nim
udział kilka tysięcy uczniów z całej
Polski.
W Sierakowie projekt koordynowała p.
Magda która w ramach jego realizacji
zorganizowała wyjście 24 uczniów do
firmy FERRPOL Bracia Matuszewscy sp.
z o. o.. Spotkanie odbyło się we wtorek,
17 listopada, w godzinach
przedpołudniowych, a my zostaliśmy
podzieleni na dwie dwunastoosobowe
grupy.

Cel naszej wizyty
firma FERRPOL

Firm a FERRPOL posiada długoletnią tradycję. Założona w
1956r. przez Józefa Matuszewskiego, stała się fundamentem
rozwoju rodzinnej działalności jej kontynuatorów, Tadeusza,
Krzysztofa i Leszka Matuszewskich. Od początku swego
istnienia firma zajmowała się usługami w zakresie obróbki
sk rawani metali, wykonywania konstrukcji stalowych oraz
produkcji maszyn rolniczych.

Obecna działalność FERRPOLU to wykonywanie usług w
zakresie obróbki mechanicznej oraz produkcja systemów
zabezpieczeń gazowych. Dostarczamy części dla przemysłu
motoryzacyjnego, maszynowego, hydraulicznego, rolniczego,
elementy do maszyn budowlanych i na potrzeby kolejnictwa.
Wszechstronny asortyment oraz produkcja 1 miliona różnego
rodzaju detali z żeliwa, stali i aluminium, w 9O% eksportowana
jest do krajów Unii Europejskiej. Odbiorcami produkowanych
części są takie firmy, jak: KTR Kupplungstechnik , GKN
Walterscheid , HASSE&WREDE , GMT , a & f Grossserien ,
KETTLER, DANA Automocion SA, Paulstra (grupa Hutchinson),
ThyssenKrupp Aufzugswerke, ThyssenKruppElevator .

Położenie firmy

W oczekiwaniu na wycieczkę...

Google Maps

Wiktoria
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FOTOGALERIA

Nasze pierwsze kroki w zakładzie - szum, hałas
maszyn, a także niezbyt przyjemne zapachy
towarzyszyły naszym pierwszym minutom w hali
produkcyjnej...

Jednak pierwsza część wycieczki odbyła się w
części biurowej. Schodami w górę do sali
konferencyjnej...

Pierwsze kroki

Biurowiec

Sala konferencyjna

Dewiza firmy? 
Jej możliwości?

Firma, której dewizą jest wysoka
jakość usług i terminowość dostaw,
zatrudnia 150-sto osobową załogę, w
tym konstruktorów, technologów,
którzy projektują i wdrażają
technologie w systemie CAD CAM, a
Dział Zapewnienia Jakości,
dysponując wysokiej klasy sprzętem
pomiarowym, gwarantuje
perfekcyjność wykonania usług. 

Zakład wyposażony jest w nowoczesny park
maszynowy:

centra pionowe (3, 4, 5 osiowe):
Mazak,
Okuma,
Deckel - Maho,

tokarki CNC:
Mazak,
Okuma,
Gildemeister,
Emag.

Firma posiada Certyfikaty Systemu Zapewnienia
Jakości ISO 9001:2008 oraz 14001:2004 nadane
przez TÜV SÜD.

Możliwości

Zakład posiada młody i dynamiczny zespół ludzi,
nowoczesne centra obróbcze i tokarki
numeryczne renomowanych firm, własny dział
konstrukcyjny, technologiczny, wykorzystujący
systemy CAD – CAM.

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria
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F O T O G A L E R I A

Wycieczkę rozpoczęliśmy od części
biurowej firmy, gdzie w sali
konferencyjnej dyrektor do spraw
marketingu, pan Maciej Szulc,
opowiedział o historii przedsiębiorstwa,
profilu działalności, posiadanych
certyfikatach oraz zatrudnieniu
pracowników, jednocześnie pokazując
prezentację multimedialną. Oprócz
faktów usłyszeliśmy również szereg
ciekawostek na temat firmy oraz
produkowanych przez nią podzespołów.

Prezentacja

Prezentacja

Drugą część wyjścia prowadził pan
Sebastian Kałużny, kierownik produkcji.
Ta część okazała się bardzo
interesująca – zwiedziliśmy całą
produkcyjną część zakładu,
obejrzeliśmy z bliska tokarki, frezarki,
dłutownice, szlifierki i inne urządzenia w
parku maszynowym.

Park maszyn

Park maszyn

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria
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F O T O G A L E R I A

Pilnie słuchaliśmy opowieści pana Sebastiana :)

Zakład

Część kontrolna

Park maszyn

O produkcji...

Wielkie detale...

Fascynujące!

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria

Wiktoria
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Kontrola jakości
Zajrzeliśmy również do czystej i o wiele cichszej części kontroli jakości, gdzie specjalista technolog
opowiedział nam o sprawdzaniu, czy wyprodukowane detale spełniają wymagania stawiane przez
kontrahenta. Większość maszyn w firmie to sterowane komputerowo urządzenia elektroniczne, których
obsługa wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Na zakończenie mieliśmy okazję także obejrzeć magazyn, a w
nim części wydzielone na elementy oczekujące na wejście na taśmę produkcyjną, elementy rozpoczęte oraz
te, które już gotowe czekają na wysyłkę do klienta.

Sprawdzanie jakości Wiktoria
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Ś C I E Ż K I   K A R I E R Y
Przedstawiciele jakich zawodów mają szanse na zatrudnienie w firmie FERRPOL?

FREZER
- zajmuje się frezowaniem półfabrykantów
metalowych, wykonywanych metodą odlewu lub
kucia, a także półfabrykantów drewnianych.
Frezowanie można potocznie określić jako
niwelowanie zbędnego nakładu materiału, celem
uzyskania gładkiej, jednolitej powierzchni i wymiarów
zgodnych z podanymi w szkicu technicznym.
Frezowanie likwiduje więc niedoskonałości powstałe
w wyniku nieprecyzyjnej metody odlewniczej lub
kucia. Praca osoby obsadzonej na tym stanowisku
jest realizowana z wykorzystaniem
specjalistycznych maszyn i urządzeń do obróbki, w
tym frezarek, dłutownic i innych. Umiejętności frezera
są wykorzystywane w licznych zakładach
produkcyjnych i przemysłowych, a także zakładach
rzemieślniczych. Wykonywanie zawodu wiąże się z
dużą precyzją – frezowane elementy są wielokrotnie
bardzo małych rozmiarów, a różnice w naddatkach
materiału mierzone są suwmiarką lub mikrometrem.

Szkoła:
Zasadnicza szkoła zawodowa lub technikum o tej
specjalności.

Umiejętności i cechy:
- znajomość obsługi maszyn i urządzeń
- zdolności manualne
- umiejętność pracy zespołowej
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Warunki pracy:
- praca fizyczna i rzemieślnicza

ŚLUSARZ

- zajmuje się obróbką metalu. W tym zawodzie
wyróżniamy: ślusarza urządzeń komunalnych,
ślusarza sprzętu domowego, ślusarza
samochodowego, ślusarza wyrobów artystycznych
oraz ślusarza konstrukcji stalowych. Tak więc, w
zależności od specjalizacji - ślusarz ma różne
zadania i stosuje różne technologie do pracy.
Pracownik ten wyrabia, m.in. zamki, klucze, okucia
do drzwi i okien, krat, bram, ogrodzeń, zbiorników,
zbrojeń budowlanych oraz kształtuje pręty,
płaskowniki i kształtowniki stalowe, a także
podnośniki szyb, regulacje położenia foteli, naprawy i
odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych.

Szkoła:
Zasadnicza szkoła zawodowa, dodatkowo może
mieć ukończony kurs spawacza gazowego i
elektrycznego.

Umiejętności i cechy:
- zdolności techniczne i manualne
- dokładność
- dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa

Warunki pracy:
- praca indywidualna
- rutyna
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Ś C I E Ż K I  K A R I E R Y
Przedstawiciele jakich zawodów mają szanse na zatrudnienie w firmie FERRPOL?

OPERATOR CNC 

- jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie
specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do
obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba
zatrudniona w tym charakterze posiada niezbędne
kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie nie
tylko tradycyjnych maszyn, lecz także
skomplikowanych, elektronicznych robotów,
sterowanych elektronicznie. Operator CNC
samodzielnie dobiera odpowiednie materiały i
tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich
obróbki. Operator monitoruje poprawne
funkcjonowanie urządzeń, przeprowadza okresowe
badania techniczne tychże, oraz wykonuje doraźne
prace serwisowe. Osoba obsadzona na tym
stanowisku reguluje i programuje urządzenia do
obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także
opracowuje procedury i normy ich wykorzystywania.
Dba także o czystość miejsca pracy i
bezpieczeństwo w jego obrębie. Jest specjalistą
realizującym całokształt procesów związanych z
mechaniczną obróbką metali i tworzyw sztucznych.

Szkoła:
- preferowane są osoby z wykształceniem wyższym
technicznym
- wymagane jest doświadczenie w obsłudze maszyn
CNC

Umiejętności i cechy:
- efektywna praca w zespole
- dogłębna wiedza z zakresu stosowania maszyn
CNC
- obsługa komputera na poziomie zaawansowanym

Warunki pracy:
- praca na przestrzeni produkcyjnej zakła

PROGRAMISTA CNC

CNC, tłumaczone z angielskiego Computerized
Numerical Control jako komputerowe sterowanie
urządzeń numerycznych to technologia
umożliwiająca programowanie specjalistycznych
maszyn roboczych wykonujących
wyspecjalizowane, precyzyjne prace ze
stuprocentową powtarzalnością. Programista CNC
jest specjalistą w zakresie programowania tychże
urządzeń w obrębie specyfiki danej branży lub gałęzi
przemysłu, posiada wiedzę i doświadczenie
niezbędne do opracowania projektu danego produktu
a następnie przetransponowanie go w plan
sterowania przystosowany dla danej maszyny lub
urządzenia. Urządzenia te to przede wszystkim
tokarki, frezarki, wykrawarki, etc.

Szkoła:
Wyższa uczelnia techniczna na kierunku robotyka i
automatyka lub pokrewnym

Umiejętności i cechy:
- duża samodzielność
- zdolność samoorganizacji pracy

Warunki pracy:
Praca pod presją -odpowiedzialność i duże
skupienie.
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Ś C I E Ż K I  K A R I E R Y
Przedstawiciele jakich zawodów mają szanse na zatrudnienie w firmie FERRPOL?

TECHNOLOG

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość
ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc
technolog zajmuje się organizowaniem i
koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu
technicznym. W praktyce specjalista technolog
nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu
komputerowego i specjalistycznego, znajdującego
się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan
techniczny i dopilnowuje terminowego
przeprowadzania kontroli technicznych i prac
naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Osoba
obsadzona na tym stanowisku sporządza i
porządkuje dokumentację techniczną, a także
koordynuje ewentualne roszczenia w zakresie
napraw gwarancyjnych i zwrotu wadliwego sprzętu
lub oprogramowania. Technolog jest zaangażowany
we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii
wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela
pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi. 

Szkoła:
Wykształcenie wyższe techniczne zgodne z
kierunkiem działania danej firmy.

Umiejętności i cechy:
- umiejętność pracy zespołowej
- zaangażowanie
- rzetelne wypełnianie obowiązków

Warunki pracy:
Praca w zależności od profilu firmy może być
realizowana za pośrednictwem systemu
komputerowego, a częściowo, w zależności od
charakteru działalności firmy, także na terenie hali
produkcyjnej lub innej przestrzeni, wyposażonej w
specjalistyczny sprzęt.

KONTROLER JAKOŚCI
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiada
za kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i
zapewnienie odpowiedniej jakości wytworzonych
produktów, zgodnie z obowiązującymi normami ISO i
wymaganiami odbiorców. Określa standardy, które
będzie musiał spełnić finalny produkt i dobrać
narzędzia oraz model produkcji, który zapewni
osiągnięcie tego celu. Na podstawie tych ustaleń
tworzy kompleksowy plan procesu produkcji oraz
dokonuje niezbędnych zmian w trakcie jego trwania. Te
działania zapobiegają wytworzeniu towarów o gorszej
jakości niż oczekiwana.
Kontrola jakości dotyczy każdego stadium produkcji:
od momentu otrzymania materiałów i półproduktów,
 przez cały proces wytwarzania produktów,  odbiór i
sprawdzenie ich zgodności z normami ISO, aż do
weryfikacji prawidłowości późniejszego
magazynowania i transportu. Z każdego z tych etapów
sporządza odpowiednią dokumentację.

Szkoła:
Specjalistyczne wyższe uczelnie techniczne.

Umiejętności i cechy:
- znajomość języków obcych
- predyspozycje przywódcze
- umiejętność zarządzania zespołem
- zdolność analizy i wnioskowania
- szybkie podejmowanie decyzji
- dokładność i sumienność
- dobra kondycja fizyczna

Warunki pracy:
Kontroler jakości pracuje częściowo w biurze, gdzie
przygotowuje plan działań, który później będzie
wdrażany oraz niezbędną dokumentację. Spędza też
sporo czasu na hali produkcyjnej, w laboratorium czy
magazynie.  Na etapie planowania procesu produkcji
pracuje indywidualnie, potem dochodzi praca z
zespołem i konieczność koordynowania działań
podwładnych.  Kontakt z ludźmi może obejmować
także klientów, którzy zgłaszają reklamacje lub
oczekują wyjaśnień co do jakości wykonanych
produktów.


