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En kort intervju med GELAB GROUP´s senaste förstärkning:

Hej Witold!
I våras började du på LEGOTRONIC AB som inköpare. Hur känns det?
-

Jättebra tack. Jag lär mig fortfarande 

Du har en lång bakgrund från ELFA som innesäljare (20 år) så komponenter och BOM-listor har varit din vardag i många år.
Vad tar du med dig mer därifrån?
-

Kunskap om producenter och leverantörer. Vanan att navigera genom sökmotorer och hemsidor på jakt efter bästa
erbjudandet. 20 års erfarenhet av att förbereda kundofferter och ställa lämpliga krav på leverantörer hjälper verkligen i
min nuvarande roll som inköpare.

Från komponentdistribution till elektronikproduktion. Vad är du mest överraskad över?
-

Det som förvånade mig mest var den faktiska storleken på vissa av komponenterna vi arbetar med. De är verkligen
mikroskopiska!

Kan man säga att du har fått en ännu större förståelse för vikten av pålitliga leverantörer och hur allt hänger ihop?
-

Absolut. Det är oerhört viktigt att det beställda materialet levereras i tid för att vi ska kunna tillverka enligt plan och
hålla leveranstiderna till våra kunder. Detta tillsammans med allt annat som rätt pris, förpackning osv gör att jobbet kul
och utmanande.

Du har också tagit rollen som strategisk inköpare för GELAB GROUP (LEGOTRONIC & GELAB). Berätta lite om det.
-

Det är en viktig och ständigt pågående process att samordna inköp och villkor så mycket det går för GELAB GROUP så vi
och våra kunder får så gynnsamma villkor som möjligt. Jag ser fram emot att vidareutveckla samarbetet med våra
leverantörer.

I dessa Coronatider undrar säkert en del leverantörer om ni tar emot besök. Vad gäller?
-

Det är naturligtvis inte optimala förutsättningar men vi tar emot besök och håller oss till de rekommenderade
försiktighetåtgärder som finns.

Slutligen, du har fått närmare till jobbet och kortat ned restiden med ca 2 tim/dag. Vad gör du med all fritid?
-

Ja, det är faktiskt en märkbar skillnad. Det bästa är att jag slipper vara stressad över meddelanden från radion om
störningar i morgontrafiken 

