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Cégtörténet és fejlesztések

A jászárokszállási telephely kialakítása 2002-ben kezdődött el, amit rövid idő alatt ki-
nőtt a vállalkozás.

Az ipari termelésben világszinten nehéz helyzetet eredményező gazdasági körülmé-
nyek után a piac új lendületet kapott. Ennek pedig egyenes következménye, hogy fej-
leszteniük kellett gyártó-, raktározó-, illetve logisztikai kapacitásukat. 2007-ben új
gyárcsarnokot építettek, amelynek alapterületét tavaly megduplázták, illetve egy újabb te-
lephelyen az alkatrészgyártást is megkezdte az év elején a gyorsan fejlődő vállalat. A
gyárbővítés után 17.000 négyzetméterre növekedett gyártóbázisuk.

Az új gyártócsarnok

Tevékenységek és a legnagyobb megrendelők

Az elektronikai alkatrészeket gyártó cég termelése két nagy csoportra bontható. Az
egyik nagy terület a csatlakozó-, a másik a kábel-összeszerelés.

Olyan világcégeknek szállítanak a telekommunikációs és adatátviteli technika piacán,
mint az Ericsson, az Alcatel, a Motorola, a Nokia, a Siemens, a Huawei, az Elcoteq, il-
letve a Rhode & Schwarz, az autóiparban pedig az Audi, a BMW, a VW vagy épp a Da-
imler tudható partnereik között.

A folyamatos termékfejlesztés mellett egyre nagyobb darabszámban készítenek kü-
lönböző gyors adatátviteli csatlakozókat.Az óriáscégekkel az együttműködés csak magas
fokú termelési hatékonyság, illetve folyamatosan bővülő volumen mellett, a magas mi-
nőségi követelmények teljesítésével tartható fenn.

Számos új projekttel kezdtek el foglalkozni. Az autóipar illetve a telekommunikáció
mellett már az egészségipar és a hadiipar számára is gyártanak alkatrészeket.

Berendezések és személyzet

A gyártósorokon egyre nagyobb arányban jelennek meg a félautomata, illetve auto-
mata alkatrészgyártó berendezések. Az eddigi, jellemzően összeszerelő üzem funkciót
egyre nagyobb arányban egészítik ki a magasabb hozzáadott értéket jelentő gyártási fo-
lyamatok. Mindez pedig magával hozza, hogy egyre több technikusra és termékfejlesztő
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mérnökre van szükség a vállalatnál. Hasonlóképp nagy szükségük van gépészmérnö-
kökre, finomelektronikai és mechatronikai szakemberekre. Alkalmazni tudnak a finom-
mechanikai területen jártas technikusokat, szükségük van forgácsoló szakemberekre, a
CNC-megmunkáló gépekhez értő szakmunkásokra, illetve számos területen van még
szükség a betanított munkások tevékenységére.

A szerelőüzem

A jelen és a jövő

2011 márciusában kezdték meg a második telephelyükön az alapanyaggyártást, a for-
gácsolást. Mind az alkatrészgyártó üzemben, mind pedig az alapanyaggyártó telephelyü-
kön számítani lehet újabb termelésbővítésre az elkövetkező hónapokban. A gyártás
fejlődésével pedig egyértelműen együtt mozog a minőségellenőrző, a raktározási, illetve
logisztikai kapacitásuk bővítése is.

A Rosenberger Magyarország Kft. kezdetekben alig félszáz embert foglalkoztatott
Jászárokszálláson. Üzemeikben jelenleg immár mintegy 1200 embernek nyújtanak ál-
láslehetőséget három műszakos munkarendben, és folyamatosan szükségük van a szak-
képzett munkaerőre, mert megrendeléseik alakulása azt mutatja, hogy további
fejlesztésekre lehet szükség. Nem csak a városban élők számára teremtenek munkaal-
kalmat, hanem a kisrégió számos településéről érkeznek üzemükbe munkavállalók. Ösz-
szességében 12 buszjáratot működtetnek. Alkalmazottaik a Jászság mellett Hatvanból,
Gyöngyösről, de még Heves városából, illetve a városok körzetében található kistelepü-
lésekről is szép számmal érkeznek.
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Névjegy:

Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft.
5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin utca 1.
Telephely: 5123 Jászárokszállás, Ipari út 7.
T.: +36-57/531-300
Fax: +36-57/531-301
E-mail: info-HU@rosenberger.de
Honlap: www.rosenberger.de
Cégvezető: Papp Francisco igazgató

164 Gazdaság


