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ÖSSZEFOGLALÁS
partnerünk célkitűzése

Magyarországon is aktív nemzetközi 
partnerünk, egyedi gépgyártással foglalkozik 
és egy komoly potenciállal rendelkező 
réspiacot szolgál ki:  mind a termékek és 
szolgáltatások, mind a termelőcsapat és 
a közös munka terén magas színvonalat 
képvisel, nem ismerve minőségi 
kompromisszumot.

Ezért kiemelten fontos volt partnerünk 
számára, hogy külsős beszállítóival is értékes, 
hosszú távú együttműködést alakítson ki.
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Egy partnerkapcsolatban az első 
együttműködésnek döntő szerepe 
van. Ügyfelünk esetében előzetes 
rossz tapasztalatai miatt szigorú 
elvárásoknak kellett megfelelni, de 
kiváló csapatunknak köszönhetően 
sikerült megoldani a sürgős helyzetet 
és bizonyítottuk: a jövőben is lehet ránk 
számítani! 
Nagy Péter Zoltán
Control Labor



A régi beszállító nem tudta már 

teljesíteni az együttműködésben 

megállapodott elvárásokat, ezzel 

komoly nehézségeket okozva 

partnerünknek: az álló gépek és 

a várakozó emberek költségei 

felemésztették tartalékait, a 

projektek stagnáltak, ráadásul 

az évnek egy olyan leterhelt 

Minőségi elvárások: a 
Control Labor megfelelt

Tanulva a régi beszállítóval kapcsolatos 
kellemetlenségekből partnerünk kiemelten figyelt 
azokra a minőségügyi szempontokra, amelyek 
a feszített határidők és komplex anyagvizsgálati 
munkálatok mellett is biztosítani tudják a hatékony, 
zavartalan együttműködést.

I. A KIHÍVÁS

időszakban volt szükség 

a beszállító lecserélésére, 

amikor a munkacsúcsok 

miatt szinte lehetetlen volt 

szabad anyagvizsgáló csapatot 

találni, különösen olyat, aki 

megfelel a szigorú minőségügyi 

elvárásoknak.



Tanúsítványok

01.



A Control Labor kiemelt figyelmet fordít a tanúsítványok 
megszerzésére és az anyagvizsgáló csapat folyamatos képzésére.  
Ezt bizonyítja, hogy szakértőink többsége a legmagasabb, 3-as 
szintű anyagvizsgálói képesítéssel rendelkezik. A komoly szakmai 
képzettséget tartjuk az egyik legfontosabb feltételnek, hogy 
változatos vizsgálati projektekben is gyorsan felvegye a ritmust 
szakember gárdánk, és ezáltal könnyen tudjunk alkalmazkodni a 
partnerünk igényeihez.

A megfelelő tanúsítványok megléte kulcsfontosságú: nem csak a 

határidők tartása és a minőségi munkavégzés, de az emberek biztonsága 

is attól függ, hogy az adott anyagvizsgáló rendelkezik-e a megfelelő 

képesítésekkel.



02.

Szaktudás



A tanúsítványok mögött lévő 

tényleges tapasztalat tesz 

ütőképessé egy anyagvizsgáló 

csapatot. A váratlan helyzetekben 

és a feszített munkatempóban is 

kifogástalanul teljesítő szakemberek, 

akik nem csak egy mesterséges 

vizsga környezetben, vagy a 

megszokott telephelyen teljesítenek 

magas színvonalon, hanem a kihívást 

jelentő projektek során is.

Az igazi tudást 
csak terepen, 
nyomás alatt lehet 
elsajátítani!
Dudás Zoltán
Control Labor

A Control Labor anyagvizsgáló 
csapata 10+ éves szakmai 
tapasztalata és változatos 
iparági ismeretei után, 
partnerünk esetében is 
bizonyította, hogy gyorsan, fel 
tudja venni a tempót, átlátja a 
vizsgálati feladatokat és pontosan 
tudja, hogyan priorizálja azokat, 
hogy sikeresen záruljon a projekt.



Eszközpark

03.



A megfelelő tanúsítványok és a szaktudás mellett fontos megemlíteni az eszközpark 

kulcsszerepét is. Nem az egyes csúcstechnológiájú gépek, hanem együttesen, az 

innovatív, és a vizsgálati feladatra optimalizált eszközrendszer kiválasztásán van a 

hangsúly. A vizsgálati technológia kidolgozása komoly szakértelmet igényel, ezáltal az 

anyagvizsgáló cég a kihívást jelentő projektekben, nagy mennyiségek esetén és nehéz 

terepen is, gyorsan és hatékonyan ki tudja szolgálni az ügyféligényeket, minőségi 

kompromisszum nélkül.

A Control Labor eszközparkját nagy körültekintéssel választottuk 
meg, a gépek biztonságos szállítása és karbantartása mellett az olyan 
eshetőségekre is felkészültünk, amikor egy-egy gép meghibásodása 
komoly kiesést jelentene, ezért megbízható tartalék felszerelésekkel 
is rendelkezünk, minden vizsgálati helyzetre felkészülve, garantálva a 
maximális munkabiztonságot és a határidők tartását.



04.

Rendelkezésre 
állás



A rendelkezésreállás vagyis a gyors 

kiszállás és az anyagvizsgálók 

zavartalan munkakörülményeinek 

biztosítása olyan minőségügyi 

feltétel, amely elengedhetetlen 

ahhoz, hogy magas színvonalon, 

határidőre teljesüljenek a vizsgálati 

projektek.

Időt nyerünk 
ügyfeleinknek: a 
gyors és precíz 
problémamegoldásra 
optimalizáltuk 
munkafolyamatainkat.
Joó Imre
Control Labor

A Control Labor anyagvizsgáló 
csapata, akár 4 órán belül képes 
kiszállni, az ország bármely 
pontjára, munkacsúcsok, 
ünnepnapok alkalmával is, hogy 
a legterheltebb időszakban is 
partnerei rendelkezésére álljon.



Munkamorál

05.



A munkamorál a fent említett elvárásoknak az alapja, ugyanis a roncsolásmentes 

anyagvizsgálat olyan komoly felelősséget igénylő szakma, ahol a lelkiismeretes 

munkavégzés a siker legfontosabb tényezője.

A Control Labor a szakemberek kiválasztásánál olyan emberi 
értékeket is figyelembe vesz, amelyeket nem lehet tanfolyamokon 
elsajátítani: olyan hozzáállást, szemléletmódot várunk el 
munkatársainktól, amelyben kiemelt szerepet kap a partnerek és 
a munkatársak iránt mutatott nagyrabecsülés illetve a szakmai 
alázat. 





II. Rendszerelvű 
problémamegoldás 
A fent említett minőségi elvárások együttes rendszere 

szükséges ahhoz, hogy egy olyan kihívást jelentő 

helyzetben, mint a munkacsúcsok és a feszített határidők 

alatt történt beszállító csere zökkenőmentesen menjen 

végbe, illetve ne befolyásolja negatívan a partnercég 

reputációját és a vizsgálati projekt menetét.

Partnerünk esetében ez a rendszerelvű gondolkodás 

segített, hogy gyorsan átlássuk a hiányosságokat és 

priorizálni tudjuk a félbehagyott vizsgálati feladatokat. 

Sikerült egy vizsgálati ütemtervet kialakítani, amellyel 

a szűkös határidőket tartva, minőségi kompromisszum 

nélkül tudtuk zárni a projektet.



A partner gyártási kapacitásának 
kihasználtsága 20%-kal nőtt a 
vizsgálatok folyamatos rendelkezésre 
állásával és a riportolás akadozásának 
megszüntetésével. 

24/7 rendelkezésreállás, 
szakembereinknek munkabírásának 
köszönhetően partnerünk túlterhelt 
munkatársai ki tudták pihenni a 
munkaintenzív időszakot

A határidő előtt 2 nappal sikeresen 
lezárultak a munkálatok: Ennek 
köszönhetően 5 új termék leszállítását 
rendelte meg ügyfelünk partnere.

III. EREDMÉNYEK
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+20%
gyártási kapacitás

2 nappal
adtuk át előbb a projektet

+5 termék
megrendelése

24/7 
Rendelkezésre állás
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