Październik 2019
43

FAKTYVWP
Newsletter pracowników Volkswagen Poznań

Volkswagen e-Crafter z tytułem „Dostawczego
Samochodu Ekologicznego Roku”
Volkswagen e-Crafter nagrodzony podczas IV Targów EkoFlota – Motoryzacja Przyszłości,
które są największą w Polsce imprezą wystawienniczą prezentującą ekologiczne pojazdy
W dniach od 9 do 11 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się czwarte już Targi EkoFlota.
To impreza będąca okazją do zaprezentowania najbardziej aktualnej oferty na rynku pojazdów niskoemisyjnych oraz rozwiązań
ułatwiających tworzenie flot ekologicznych samochodów. Podczas Targów wręczono statuetki dla najbardziej proekologicznych
aut i rozwiązań. Nagrodę w kategorii „Dostawczy Samochód Ekologiczny Roku” otrzymał Volkswagen e-Crafter. Pierwszy
dzień IV Targów EkoFlota - Motoryzacja Przyszłości zakończył się Galą, podczas której wręczono statuetki wyróżniające
najbardziej ekologiczne zdaniem kapituły samochody, rozwiązania techniczne i ludzi mających duży wkład w rozwój elektromobilności. Kapituła konkursu składająca się z dziennikarzy Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Motoryzacyjnych oraz
redakcji magazynu Menadżer Floty, przyznała nagrody w sześciu kategoriach. W kategorii „Dostawczy Samochód Ekologiczny
Roku” nagrodę otrzymał w pełni elektryczny Volkswagen e-Crafter, za – jak uzasadnia kapituła – „kompleksowe podejście do
logistyki miejskiej”. „Bardzo się cieszymy, że kapituła konkursu doceniła jakość i zalety w pełni elektrycznego Volkswagena
e-Craftera” – mówi Magda Piekarczyk, Kierownik komunikacji marketingowej i PR marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
„Nagroda, która została przyznana e-Crafterowi, to nie tylko wyróżnienie samego samochodu, ale także idei, którą wraz z
nowym modelem wprowadza marka. Jesteśmy przekonani, że samochody elektryczne są przyszłością nowoczesnej logistyki
miejskiej, zrównoważonego rozwoju proekologicznego i prospołecznego. Wykorzystanie samochodów elektrycznych w transporcie i logistyce miejskiej znacząco wpłynie na redukcję smogu i hałasu w centrum miast, a co za tym idzie na podniesienie
komfortu życia społeczności lokalnych.”
Silnik elektryczny Volkswagena e-Craftera o mocy 136 KM zasilany jest bateriami zamontowanymi pod podłogą, dzięki
czemu auto zachowuje ładowność na poziomie jednej tony, a jego przestrzeń ładunkowa to 10,7 m3. Zasięg auta to 173 km,
a ładowanie baterii do 80 % trwa zaledwie 45 minut. Podczas IV Targów EkoFlota – Motoryzacja Przyszłości, w halach MTP
zaprezentowano najnowsze modele ekologicznych samochodów wielu marek, ale także alternatywne sposoby przemieszczania się po zatłoczonych miastach, takie jak elektryczne hulajnogi i skutery. Odbyła się również Konferencja E-Mobility,
w dużej mierze poświęcona rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych i odpowiedniej infrastruktury, a także wdrażaniu
elektrycznych flot samochodów w firmach.
źródło: Volkswagen Group Polska
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Żarty się skończyły,
zaczną się sankcje.
Komisariat Policji Poznań- Nowe Miasto przesłał do nas oficjalne
pismo, w którym przypomina o konieczności parkowania pojazdów
w obrębie naszego zakładu tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
W ostatnim czasie policja zanotowała znaczny wzrost sytuacji,
w których kierowcy nie stosują się do znaku drogowego B- 36
(tak, wiem – nikomu nic to nie powie, dlatego nad tekstem prezentujemy znak, który każdy z kierowców powinien prawidłowo
zinterpretować i zachować się zgodnie z jego znaczeniem) oraz
art. 144 kodeksu wykroczeń.
Opisana sytuacja dotyczy odcinka wzdłuż ulicy Warszawskiej od
ul. Smołdzinowskiej do ul. Świętowidzkiej. → patrz mapka.
Wobec osób nie stosujących się do znaków drogowych policja
będzie wyciągać sankcje prawne.
Mikołaj Jóźwiak, Komunikacja i Compliance P/7

I znowu o parkingach…
Drodzy kierowcy,
Po raz kolejny apelujemy do Was o rozsądek i uszanowanie innych uczestników ruchu. W ostatnim czasie znowu coraz więcej kierowców pozostawia swoje samochody na miejscach wyznaczonych dla motocyklistów lub
rowerzystów. Szanujmy siebie nawzajem i parkujmy w miejscach do tego
wyznaczonych – to tak wiele i niewiele zarazem.
Mikołaj Jóźwiak, Komunikacja i Compliance P/7
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Aktualności z Odlewni

Modernizacja dachu
W latach 2018-2019 odbyła się przebudowa i modernizacja dachu na Hali 2.
Teraz czas na Halę 1
W poniedziałek, 14.10.2019 rozpoczęły się prace drugiego etapu związane z przebudową dachu Hali 1.
Nastąpi ustawienie rusztowania wzdłuż ściany, zgodnie z załączona grafiką (kolor czerwony). Pierwsze
prace wewnątrz hali natomiast przewidziane są na niedzielę 20.10.2019 – nastąpi montaż siatek asekuracyjnych – nad stanowiskiem dostaw ciekłego aluminium. W/w prace nie będą kolidować z dostawami
ciekłego aluminium! Obszar prac będzie odpowiedni oznaczony i wygrodzony. Gruntowna analiza
pozwoliła częściowo wzmocnić istniejącą konstrukcję dachu na Hali 1. Dla pozostałej części niezbędnym
jest wybudowanie nowego dachu nad istniejącą konstrukcją. Mimo wszystko prosimy o wzmożoną
ostrożność.
Ewa Kuchta, Komunikacja PG

Aktualności

Szkolenia

GROUPFIND
Jak wykorzystać w pełni możliwości narzędzia?
Wejdź do Intranetu i zaloguj się do
portalu Group Connect.
Uzupełnij profil w Group Connect,
jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Jak? Kliknij na pasek rozwijany obok
ikony zdjęcia po prawej stronie.
Zobaczysz swoje dane widoczne dla
innych użytkowników.
Dodaj zdjęcie, lokalizację, w której
można Cię znaleźć oraz zadania i projekty, którymi się zajmujesz.
UWAGA: Pamiętaj o zmianie domyślnych ustawień prywatności na
widoczne dla wszystkich - tylko
wtedy Twoi koledzy, którzy szukają
osoby kontaktowej do danego tematu, będą widzieli Twój opis i będą
mogli do Ciebie trafić.

Bezpłatne seminarium
techniczne
TOX PRESSOTECHNIK
Bardzo serdecznie pragniemy zaprosić Państwa na
bezpłatne seminarium techniczne organizowane
przez dział Zarządzanie szkoleniami i Nowe Projekty
PS-2/3 oraz firmę TOX® PRESSOTECHNIK
Warsztaty odbędą się 24.10.2019 w Centrum
Szkoleniowo-Treningowym na terenie Zakładu 4
w Swarzędzu.
Chętni mogą zapisać się na jeden z trzech dostępnych terminów:
09:00 – 10:30
11:00 – 12:30
13:15 – 14:15
Podczas tego wydarzenia będzie można zapoznać się
z demonstracyjnym stanowiskiem wyposażonym w:
→ prasy do automatycznego wtłaczania nitów VSN,
HSN, toxowania, tłoczenia i wykrawania
→ wibracyjne podajniki elementów wykonane
w technologii druku 3D
→ najnowsze serwonapędy elektryczne z kontrolerami „real-drive motion”
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
katarzyna.krol@vw-poznan.pl

Na pasku rozwijanym po lewej stronie wybierz GROUPFIND.
Zostaniesz przeniesiony do koncernowego portalu wyszukiwania osób,
miejsc, zagadnień i systemów, przydatnych w codziennej pracy.

Szukaj osób kontaktowych i buduj
sieć swoich kontaktów.
Aleksandra Marciniak, Podatki PF-1/1
FAKTY VWP
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Zdrowie

Prawo

RODO w pigułce
Zasada 5 - przejrzystość.
Zasada przejrzystości wyraża się w informowaniu osób o tym, jak
ich dane są przetwarzane. Chodzi tutaj o używanie prostego języka,
który naprawdę pozwoli osobie na zrozumienie, co będzie się działo z jej danymi i w jakich celach te dane będą wykorzystywane.
Przejrzyste postępowanie z danymi wyraża się w następujących
przykładach:
  należy poinformować osoby o tym, jak są ich dane przetwarzane, dlatego każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymuje taką informację
na piśmie w pierwszym dniu zatrudnienia,
  również dotychczasowi pracownicy już otrzymali tę informację w mailach z listkami płacowymi oraz w komunikacie w E-Portalu,
  osoby powinny wiedzieć, że ich dane są przetwarzane, dlatego
w miejscach monitorowanych są zamieszczane tabliczki informujące
o monitoringu,
  cele przetwarzania danych powinny być zrozumiałe dla odbiorców, dlatego regulamin każdego konkursu organizowanego przez
VWP również zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Więcej informacji można znaleźć na blogu:
https://soco.volkswagen.com/sbc/groups/ochrona-danych-osobowych
Aleksandra Płowiec, Dział Prawny P/8

Aktualności

Polak potrafi
W tym tygodniu w zakładzie we Wrześni gościliśmy ekipę telewizyjną. Na razie nie zdradzimy,
jaka to telewizja, ale możemy powiedzieć, że
ekipa zrealizowała materiał o tym, jak się produkuje auta i że… Polak potrafi Wkrótce będziecie
mogli efekty ich pracy w ogólnopolskiej telewizji
i w serwisie VOD .
Oczywiście poinformujemy Was o tym wcześniej.
Mikołaj Jóźwiak, Komunikacja i Compliance P/7

Kilka tygodni temu zapraszaliśmy do adopcji kotów, które zamieszkały na ternie zakładu 1. Koty, którym
pracownicy nadali imiona Caddy 5 i T6 PA znalazły już dom. Ale pod kontenerem kierownictwa budowy
mieszka kolejna kocia rodzina, którą trzeba zabezpieczyć przed zimą. Zadania tego podjęła się Fundacja dla
Zwierząt Animalia. Kociaki zostaną odłowione, dwójka z rodzeństwa już jest bezpieczna, następnie zostaną
zabezpieczone weterynaryjnie i będą czekały na nowy dom, oby jak najkrócej. Jeżeli chcielibyście wspomóc
Fundację, która zajęła się dzikimi kotami z naszej fabryki to zachęcamy do wpłat na konto fundacji.
Konto bankowe: Fundacja dla Zwierząt Animalia PKO BP 53 1440 1286 0000 0000 0453 3704

Rekrutacja
Nr oferty

Nazwa oferty dotyczącej stanowiska:

ISA_431

Specjalista w dziale Zapewnienia Jakości Produkcji Montażu Września

ISA_432

Referent/Specjalista w dziale Personalnym - Reprezentacja Pracowników

ISA_433

Referent_Specjalista w dziale Zapewnienia Jakości - Zabudowy Specjalne

ISA_435

Młodszy planista_Planista w dziale Planowanie Marki Biuro Polska

Oferta skierowana do wszystkich pracowników spełniających wymogi procesu ISA.
Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: http://volkswagen-poznan.pl/pl/rekrutacja-wewnetrzna, (Hasło: RekrutacjaISA).
Zespół Rekrutacji.
4

FAKTY VWP

