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Видання друкується українською та російською мовами і розповсюджується серед працівників компанії безкоштовно

видається з 2006 року

Працівники нової
їдальні ВЕНТС
бажають усім
співробітникам
смачного!
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Боярка відсвяткувала День міста

априкінці вересня Боярка відсвяткувала свій
295-й день народження. Цього дня парк ім. Тараса
Шевченка перетворився на
велике святкове містечко, де
відбувалися різні розважальні заходи. Генеральним партнером проведення Дня міста
традиційно виступила компанія «Вентиляційні системи».
Цього року програма святкування Дня міста здивувала своєю різноманітністю. Святкові
заходи стартували з проведення третього міжнародного велопробігу, в якому також взяли
участь представники зарубіжних делегацій із міст-побратимів Боярки – Пулави (Польща)
та Несвіжа (Білорусь).
У цей час у міському парку
проходили лицарський турнір за Кубок мера і концертна
програма за участю дитячих
колективів Боярки та запрошених гостей, серед яких була
капела бандуристів КНУКіМ.
Тут же працювали атракціони
для дітей, фотозона, фудкорт,
ярмарок та майстер-класи народних майстрів.
В офіційній частині свята боярчан привітали перший заступник голови Київської обласної
ради Володимир Майбоженко, керівник апарату Київської
облдержадміністрації В'ячеслав Кучер, голова Києво-Святошинської РДА Мирослава
Смирнова і голова Києво-Святошинської районної ради
Вадим Гедульянов, які також
вручили грамоти кращим жителям міста. А мер Боярки
Олександр Зарубін відзначив
переможців у номінації «Людина року».
Всі учасники та гості свята мали
можливість отримати в подарунок фотоальбом «Боярка.
Події. Факти. Люди». А кульмінацією святкової програми
став вечірній концерт, у якому
взяли участь гурти «Фрайда»,
Fail System та неповторні
«Брати Гадюкіни».
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Дитяча подорож до міста професій

вересня в Боярці з ініціативи міської ради відбувся великий профорієнтаційний захід для дітей та
молоді Києво-Святошинського району, активну участь у
якому взяла компанія «Вентиляційні системи». Захід
пройшов у рамках національного проекту «Місто професій», мета якого полягає в ознайомленні дітей із різними
професіями.
Цього сонячного суботнього
дня боярський парк Перемоги
перетворився на велике дитяче професійне містечко, де
маленькі відвідувачі могли не
лише ознайомитися з різними
професіями, але й особисто
спробувати свої сили в тій чи
іншій справі. Для влаштування «на роботу» дітям потрібно
було отримати на вході особистий паспорт, карту представлених професій і зробити

свій вибір. Після невеликого
майстер-класу від дорослих
фахівців юні гості бралися до
активної роботи.
Цього дня обрати вподобану
професію дітям було справді
нелегко, адже таких професій
було близько ста! Тому багато дітей пробували свої сили
одразу в кількох місцях. Адже
який хлопчик відмовиться
стати на деякий час поліцей-

ським, рятувальником, пожежним, будівельником, інженером, діджеєм, актором
або банкіром? Дівчаток же
більше приваблювали професії лікаря, флориста, перукаря, кухаря, моделі, продавця
та кравчині. А щоб діти могли
оцінити результати своєї праці,
за виконану роботу вони отримували винагороду у вигляді
спеціальних купонів, які тут же

можна було обміняти на різні
подарунки та солодощі.
Особливим інтересом з боку
відвідувачів «Міста професій»
користувалися робочі місця
від компанії «Вентиляційні
системи», де юні працівники
могли зайнятися складанням
сучасних побутових вентиляторів ВЕНТС. Кілька операцій – і
вентилятор готовий! Одразу ж
можна було перевірити його в
роботі та переконатися у високій якості збірки.
«Місто професій» у результаті
відвідало понад 3200 дітей, які
отримали нові цікаві знання й
розуміння значущості тієї чи
іншої професії. А думку батьків
добре висловила одна з учасниць заходу, розмістивши на
сайті організаторів такі слова:
«Я в захваті від сьогоднішньої
події! Які молодці організатори! Респект усім представникам професій, які сьогодні були
стійкими, терпимими й талановитими педагогами! Браво!».

МОДЕРНІЗАЦІЯ

Н

Нові станки – нові можливості

инішній рік для компанії «Вентс» може стати
найбільш урожайним у
плані посилення виробничих
потужностей. Не встигли ми
нещодавно повідомити про
прибуття на завод нових кромкозгинальних пресів TRUMPF
TruBend 7036, як на підприємство вже надійшли два нові
вирубні верстати TRUMPF
TruPunch 1000.
Програма модернізації та
розширення виробництва на
підприємстві йде наповну. Динамічний розвиток компанії та
неухильне зростання продажів вимагають впровадження
найсучаснішого й високопродуктивного обладнання. В цьому плані придбання та запуск
в експлуатацію двох нових
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вирубних верстатів TRUMPF
TruPunch 1000 є ще одним
кроком на шляху до створення
максимально ефективного виробництва.
TruPunch 1000 вважається
оптимальним верстатом для

професійної обробки вирубкою. Незважаючи на свою компактність, він вирізняється високим рівнем універсальності
в обробці: на ньому можлива
не лише звичайна вирубка, але
й накатка різьби, відбортуваль-

не витягання та гнуття пластин.
Листи середнього формату повністю обробляються за один
затиск без додаткового перехоплення. Навіть дрібні завдання
та партії можна виготовляти
швидко й без зайвих витрат.
Нові верстати вирізняються високою швидкістю обробки: листи завтовшки до 6,4 мм обробляються зі швидкістю до 600
ходів на хвилину. Інтуїтивно
зрозуміла система керування
дозволяє виробляти як прості,
так і складні деталі. Також у
TruPunch 1000 використовується інноваційна динаміка:
компактний привод Delta Drive
дозволяє відмовитися від переміщень листа та укладального столу за віссю Y, уперше
забезпечивши переміщення
вирубної голівки над оброблюваним листом металу.
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ВИСТАВКИ
Б РА З И Л І Я

В

Новинки ВЕНТС у Бразилії

ересень поточного року
ознаменувався активною
участю компанії «Вентиляційні системи» в міжнародних виставках. Однією з них
стала Febrava 2017 – міжнародна виставка кондиціювання,
вентиляції, опалення та очищення повітря, що пройшла з
12 по 15 вересня в найбільшому бразильському мегаполісі
Сан-Паулу.
Бразилія – це не лише футбол, кава, карнавал і звабливі
красуні. Це ще й розвинена
економіка, що має найвищий
потенціал серед латиноамериканських країн. Незважаючи на
дворічне падіння ВВП та високий ступінь внутрішньої закритості економіки країни, ринок
Бразилії й досі залишається привабливим для багатьох
світових товаровиробників.
Саме це й продемонструвала
виставка кліматичного і холодильного обладнання Febrava
2017, на якій можна було побачити чимало відомих світових брендів, серед яких був і
VENTS.
Продукцію компанії «Вентиляційні системи» тут представляла бразильська фірма Novair
Importação e Exportação, яка є
партнером та дистриб'ютором
світового вентиляційного лідера. На стенді площею 66 кв. м
можна було побачити цілу низку промислових і побутових
вентиляторів, повітророзподільних та керівних пристроїв,
алюмінієвих та полімерних
повітропроводів, а також останні розробки у сфері енергоощадної вентиляції – підвісну
припливно-витяжну установку
в тепло- та звукоізольованому
корпусі ВЕНТС ВУЕ2 200 П і децентралізовані провітрювачі
ВЕНТС ТвінФреш.
Як зазначають представники
компанії-партнера, незважаючи на високу конкуренцію на
бразильському ринку HVAC-R
обладнання, продукція ВЕНТС
користується підвищеною
увагою фахівців галузі. Це
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підтвердила і виставка Febrava
2017, де було помічено активний інтерес до енергоощадного обладнання та систем
децентралізованої вентиляції
ВЕНТС. Такий інтерес пояснюється просто: у Бразилії досить
багато застарілих житлових
комплексів, у яких монтаж нових централізованих систем
вентиляції неможливий. Тому
провітрювачі ТвінФреш та інші
вироби ВЕНТС виявилися тут
дуже доречними і мають гарну перспективу на місцевому
ринку.
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В авангарді вентиляційної моди

ершими днями вересня
компанія «Вентиляційні
системи» взяла участь у
ювілейній 10-й Міжнародній
виставці AquaTherm Almaty
2017. Участь «Вентс» у цій виставці стала вже традиційною
і пояснюється привабливістю
місцевого ринку систем ОВК.
Упродовж останніх років будівельний сектор Казахстану
демонструє стійке зростання.
Нинішній рік не став винятком
і показує рекордні темпи будівництва. Наприклад, за перші
чотири місяці року в країні введено в експлуатацію 305 багатоквартирних будинків, що на
35% перевищує показники за
аналогічний період 2016 року.
Такий підйом будівельної галузі в регіоні викликав значну
активізацію на ринку систем
вентиляції та кондиціювання.
Цьогоріч експозиція ВЕНТС на

AquaTherm Almaty 2017 включала рішення для загальнообмінної та протидимної вентиляції великих об'єктів, а також
обладнання для побутового
сегмента ринку. Підвищений
попит на енергоефективні
вентиляційні установки високої продуктивності та системи

протипожежної вентиляції в
регіоні продиктований активним будівництвом комерційної
нерухомості в країні, а також
жорсткими вимогами до енергоефективності нових та існуючих будівель. Тому не дивно, що представлені на стенді
ВЕНТС агрегат обробки повітря

AirVENTS, вентилятор підпору повітря ВПВО та осьовий
струменевий вентилятор JAF
привертали до себе підвищену
увагу гостей виставки.
Не залишилися без уваги і традиційні рішення ВЕНТС для
житлових об'єктів. Численні
гості стенду відзначили високу якість виконання та дизайн
нових побутових вентиляторів
Вейв, Фліп і Солід, а також уже
популярних Квайт і Квайтлайн.
Традиційно високий інтерес
було проявлено до провітрювачів із рекуперацією тепла,
які цього разу були представлені моделями ТвінФреш Комфі та Соло.
Участь у виставці AquaTherm
Almaty 2017 дозволила компанії «Вентс» ще міцніше закріпитися на регіональному ринку
систем вентиляції та кондиціювання, а також установити нові
контакти з потенційними партнерами.

ЧЕХІЯ

О

ВЕНТС – у центрі Європи!

сінній виставковий сезон ВЕНТС набрав обертів. Після успішної участі
у виставках в Казахстані та Бразилії фахівці компанії «Вентиляційні системи» вирушили до
Чехії, де на міжнародній будівельній виставці FOR ARCH з 19
по 23 вересня демонстрували
європейцям ефективні рішення від світового вентиляційного лідера.
Наша компанія представила на
виставці FOR ARCH свої високотехнологічні та енергоефективні розробки у сфері вентиляції.
На стенді компанії можна було
побачити установки обробки
повітря AirVENTS, останні моделі припливно-витяжних установок ВУТ, канальні вентилятори Квайтлайн і ВКМ, широкий
вибір побутових декоративних
та безшумних вентиляторів і
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не тільки. Серед найцікавіших
новинок тут демонструвалося
обладнання для децентралізованої вентиляції – установки
ДВУТ, Мікра 100 та провітрювачі ТвінФреш. Особливе місце на
стенді займала модульна система вентиляції з рекуперацією
тепла Флексівент.

Широкий вибір інноваційної
та енергоефективної техніки
ВЕНТС привернув увагу великої кількості гостей виставки,
які цікавилися практично всім
представленим на стенді обладнанням. Проте найбільшу
увагу фахівців привернули стінові провітрювачі ТвінФреш,

побутові вентилятори Quiet і
iFan, а також припливно-витяжна установка ВУТ 350 СБ ЄС
з універсальною автоматикою,
яка може бути інтегрована в
систему керування будівлею.
Керувати такою установкою
можна за допомогою мобільного додатку.
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НОВИНИ
С М А Ч Н О ГО !

Х

Обід із підвищеним комфортом

ороший співробітник –
ситий співробітник. І чим
різноманітнішою, смачнішою та кориснішою буде
їжа, тим міцнішим буде його
здоров'я і вищим життєвий тонус. Зрозуміло, що такий працівник буде мати більше сил,
енергії та бажання реалізувати
свої професійні знання та вміння. Йдучи назустріч своїм співробітникам, компанія «Вентиляційні системи» відкрила для
них нову їдальню.
Проект реалізовано з метою
поліпшення умов праці на підприємстві. Всі, хто мав можливість відвідати нову їдальню,
особливо відзначають сучасний дизайн приміщення, просторий і затишний зал, яскраве
освітлення, зручні столики й
стільці, а також високу швидкість обслуговування.
Дійсно, новій їдальні є чим
здивувати й порадувати своїх
відвідувачів. Велика кількість
обідніх столиків (приміщення
розраховане на 170 відвідувачів) дозволяє уникнути черг
та очікування появи вільного
місця. Тепер навіть у годину пік

можна одразу братися до обіду без втрати часу. Як результат, у компанії вже практично
не почуєш знайомих усім фраз
«у їдальні поки все зайнято»,
«підемо на обід пізніше» і «займи мені місце». А щоб обслуговування відвідувачів було
швидким та якісним, у їдальні
встановлено нове обладнання
та збільшено кількість обслуговуючого персоналу.

Особливу увагу тут також приділено освітленню та вентиляції.
Наслідуючи тенденції енергозаощадження, в новій їдальні
встановлено енергоощадне

освітлення з використанням
світлодіодів. Це дозволяє не
лише забезпечувати яскраве та
довговічне світло в приміщенні,
але й заощаджувати енергоре-

сурси та уникати частої заміни
освітлювальних приладів у разі
їх виходу з ладу. А сучасне вентиляційне обладнання ВЕНТС
забезпечує гостей їдальні свіжим повітрям.
Відзначимо, що в новій їдальні
співробітники можуть не лише
ситно й смачно пообідати, але
й легко перекусити, замовивши
каву, соки, води, морозиво та
різноманітну випічку, яку виготовляють на місці самі працівники їдальні.
Залишається лише додати: «Ласкаво просимо до нової їдальні
та смачного!»

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Е

ВЕНТС запрошує на екскурсії

кскурсії на підприємство
«Вентиляційні системи» є
складовою корпоративної
соціальної відповідальності та
давньою доброю традицією.
Ці заходи дають можливість
будь-кому ознайомитися з роботою світового вентиляційного лідера зсередини, розширити знання про нашу компанію,
поділитися інформацією про
можливості, які ми пропонуємо як для потенційних співробітників, так і для своїх клієнтів
та партнерів.
Ми завжди з радістю приймаємо гостей. До нас приїжджають
школярі в рамках програм
профорієнтації, майбут-
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ні молоді фахівці з провідних
вищих навчальних закладів
країни, представники центрів
зайнятості, а також партнери
та клієнти компанії. Під час екскурсій учасники знайомляться
з історією підприємства, напря-

мами його діяльності, продукцією, мають можливість поспілкуватися з нашими фахівцями
та отримати відповіді на свої
запитання.
У листопаді–грудні цього року
ми плануємо прийняти на за-

во ді близько 400 осіб, а наступного року – до 2 тис. відвідувачів. А щоб екскурсії були
більш цікавими, ми плануємо
покращити формат їх проведення. Тож ласкаво просимо
до «Вентс»!
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Вітаємо найкращих співробітників!
1

ри чверті року вже позаду, і наші виробничі змагання серед
співробітників цехів підприємства вийшли на фінішну пряму. За
три місяці ми дізнаємося про переможців 2017 року, а зараз
публікуємо перелік найкращих команд ВЕНТС за липень–вересень.
Ви – гордість нашої компанії! Так тримати!

1

Бригада №4 Людмили Петрук – цех виготовлення вентиляторів (ліворуч).

l

l

Бригада Людмили Доценко – цех пакування №4 (праворуч).
2017 рік

Цех

Липень

Серпень

Вересень

Цех виготовлення
вентиляторів

Бригада №4
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17
(бригадир Демірова О.О.)

Бригада №3
(бригадир Кирилюк С.А.)
Бригада №17
(бригадир Демірова О.О.)

Бригада №4
(бригадир Петрук Л.М.)
Бригада №17
(бригадир Науменко О.О.)

Цех виготовлення
решіток із пластмаси

Бригада Міщенко Н.П.

Бригада Козіної Ю.І.

Бригада Гаджиєвої Н.Л.

Цех пакування №4

Бригада Доценко Л.В.

Бригада Доценко Л.В.

Бригада Гамули С.М.

Цех виготовлення
припливно-витяжних
установок

Бригада Захарука М.В. (ділянка
моноблокових ПВУ)

Бригада Захарука М.В. (ділянка
моноблокових ПВУ)

Бригада Гордієнко В.Д. (ділянка
керуючих пристроїв)

Цех виготовлення
промислової вентиляції

Лінійка №2
(майстер Алфьорова С.М.)

Лінійка №4
(майстер Кримаренко С.П.)

Лінійка №4
(майстер Кримаренко С.П.)

Цех металовиробів

Ділянка СПІРО бригадира Саченка О.Л.
Ділянка «Амада» – зміна «A» майстра
Шпака Р.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «В»
майстра Кабиша С.В.

Ділянка СПІРО бригадира Козятника І.А.
Ділянка «Амада» – зміна «A» майстра
Шпака Р.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «А»
майстра Любченка О.А.

Ділянка СПІРО бригадира Козятника І.А.
Ділянка «Амада» – зміна «A» майстра
Шпака Р.В.
Ділянка «Штампування» – зміна «В»
майстра Кабиша С.В.

Цех переробки пластмас
№1

Зміна «D» майстрів Ємельянової Т.П.,
Кучеренко Н.П.

Зміна «С» майстрів Панченко В.Р.,
Демченко Т.В.

Зміна «D» майстрів Ємельянової Т.П.,
Нечай Н.М.

Цех переробки пластмас
№2

Зміна майстра Панченка С.В.

Зміна майстра Вохмяніна А.Ю.

Зміна майстра Панченка С.В.

За підсумками трьох кварталів 2017 року чимало наших команд продемонстрували стабільно високі результати в роботі. Так тримати!
8 перемог: бригада Козятника І.А. – цех металовиробів (ділянка СПІРО). 6 перемог: зміна майстра Вохмяніна А.Ю. – цех переробки пластмас №2; бригада
Доценко Л.В. – цех пакування №4; зміна «В» майстра Кабиша С.В. – цех металовиробів (ділянка «Штампування»). 5 перемог: бригада Ковальчука О.В. –
цех виготовлення ПВУ (ділянка AirVENTS); бригада №4 Петрук Л.М. – цех виготовлення вентиляторів; бригада №17 Демірової О.О. – цех виготовлення
вентиляторів; 4 перемоги: зміна «А» майстра Михайленко З.В. – цех переробки пластмас №1; лінійка №2 майстра Алфьорової С.М. – цех виготовлення
промислової вентиляції.
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КАДРИ
НАВЧАННЯ

К

На шляху до досконалості

омпанія «Вентиляційні
системи» зацікавлена в
безперервному професійному зростанні своїх співробітників і з цією метою реалізує комплексну програму
навчання персоналу. В рамках
програми у вересні і листопаді цього року пройшли корпоративні тренінги для керівників структурних підрозділів
компанії на тему «Ефективне
управління підлеглими».
Тренінги проводилися з метою підвищення рівня управлінських і професійних компетенцій керівників компанії.
Програма навчальних заходів
була спрямована на проведення аналізу та розвиток настановних мотивів, цілей, стратегій і тактик, що застосовуються
керівниками в повсякденній
роботі. Формат заходів передбачав проведення інтерактивних ділових ігор, дискусій,
практичних завдань тощо.
Під час тренінгів були опрацьовані такі напрямки: розстановка акцентів і пріоритетів у
роботі управлінця, розуміння
своєї ролі керівника і рівня
відповідальності за ухвалення
рішень, аналіз використовуваних у роботі стилів управління,
оцінка діяльності персоналу,
отримання від підлеглих та
надання їм зворотного зв'язку,
делегування повноважень, вибір ефективного формату при
постановці завдань, здійснен-

Вадим
ЗІНЧЕНКО,
начальник
планововиробничого
відділу
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ня результативного поточного і
підсумкового контролю діяльності підлеглих та ін. За результатами проходження тренінгів
усім його учасникам були вручені сертифікати.
З огляду на активний розвиток
компанії і необхідність у постійному зростанні професійної майстерності її співробітників, на підприємстві планується
регулярне проведення тренінгів, причому не лише для керівників структурних підрозділів,
але і для фахівців та кваліфікованого персоналу.

Вважаю, що для мене
тренінг був корисний.
Мені було цікаво дізнатися про матрицю оцінки підлеглих згідно зі стилем управління, а також
ознайомитися з теорією
про владу. Після тренінгу
мій стиль управління зазнав деяких змін: відтепер
я більше делегую повноваження підлеглим і жодним чином не виконую
їхню роботу.

Юрій САНДУ,
завідувач
складським
комплексом
№5

Мені сподобалося, що тренеру вдалося делікатно
розкути учасників заходу,
внаслідок чого тренінг пройшов у теплій обстановці.
Мені цікаво було дізнатися
про важливість зворотного зв'язку, правильність
постановки завдань та ін.
За підсумками тренінгу я
вже частково застосовую
делегування повноважень
із деяких питань, які раніше
вирішував виключно сам.

Олег КОЗУБ,
начальник
комплексної
ділянки
виготовлення
оснащення

Я вважаю, що на
тренінгу корисним
було практично все.
Сподобався підхід
тренера, його вміння
розкрити людей. Як
виявилося, всі учасники тренінгу стикаються з однаковими
труднощами. Тому
нам було про що поговорити і спільно
вирішити наболілі
питання.
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КАДРИ
КВАЛІФІКАЦІЯ

За вищим розрядом

У

вересні-жовтні цього
року в декількох цехах
підприємства «Вентиляційні системи» було проведено оціночні процедури з
метою визначення рівня кваліфікації та присвоєння відповідних розрядів за окремими
робітничими професіями.
Цього разу оціночні кваліфікаційні комісії було проведено у
трьох структурних підрозділах
компанії: цеху виготовлення
промислової вентиляції, цеху
металовиробів та цеху виготовлення припливно-витяжних
установок. Процедура включала декілька блоків, за якими проводилося оцінювання
робітників членами кваліфікаційної комісії: кваліфікаційні
характеристики (стаж/досвід
роботи за фахом та на підприємстві, освіта, наставництво);
знання, вміння, навички (теоретичні та практичні); ефективність роботи.
Найбільшу питому вагу під час
оцінки мала саме ефективність
роботи, яка склала 50% від загального балу за оціночним

бланком. Цей показник враховує кількість та якість виконаної роботи за останні шість
місяців.
Для різних професій були введені різні діапазони розрядів:
2–5, 3–6, 2–6 відповідно до вимог Кваліфікаційного довідника та з урахуванням особливостей нашого підприємства.
За рішенням кваліфікаційних комісій найвищі розряди
були присвоєні працівникам,
які є робітничою елітою нашого підприємства. Це про-

фесіонали своєї справи, що
підтвердили високий рівень
кваліфікації постійними високими показниками ефективності роботи, теоретичними
та практичними знаннями.
Вони вже мають власних учнів і виступають у ролі наставників. Ці працівники вміють
передавати свій досвід і знання малодосвідченим колегам
і учням, що сприяє забезпеченню високої якості продукції, яка випускається. Адже в
наш час лише висококваліфі-

кований персонал може виробляти продукцію найвищої
якості для її реалізації на світовому ринку.
Оцінка, яка була проведена у
вересні-жовтні, є лише першим етапом. Ми продовжимо
проведення оцінювання та
присвоєння розрядів для робітничих професій на виробництві у листопаді-грудні та в
перші місяці 2018 року.
Також на нашому підприємстві
розпочато масштабний проект
із грейдингу. На першому етапі
упродовж наступних шести місяців проходитиме опис посад
із подальшим оцінюванням як
самих посад, так і пізніше всіх
працівників підприємства: робітничі професії, кваліфікований персонал, фахівці, інженери, керівники. Це кропіткий та
тривалий процес, який вимагає
ретельної підготовки та аналізу
діяльності кожного співробітника на кожному робочому
місці та залучення великої
кількості керівників і фахівців
підприємства. Ми продовжимо розповідати про наші успіхи та досягнення в наступних
номерах.

П Р И В Е Д И Д Р У ГА

У

Друзі приходять працювати на ВЕНТС!

липні цього року в нашій компанії розпочала роботу оновлена
програма «Приведи друга».
У кожного співробітника підприємства є можливість рекомендувати фахівців на відкриті позиції та отримувати
винагороду за успішних кандидатів. Програма ефективно
стартувала, і сьогодні ми вже
можемо підбити її перші підсумки та поділитися успіхом.
Отже, за минулі чотири місяці
80 наших колег рекомендували фахівців на відкриті вакансії, в результаті чого на роботу
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було прийнято 72 нових співробітника.
Реферальна програма набирає
обертів і зміцнює свої позиції
в системі підбору персоналу.
Такий рекомендаційний рекрутинг успішно використовують провідні компанії у всьому
світі, доводячи щороку його
ефективність.
Запрошуємо вас до співпраці
з Департаментом управління
персоналом. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Із
переліком відкритих вакансій
можна ознайомитися у відділі
підбору та адаптації персоналу, на сайті vents.work та наших
дошках оголошень.
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КАДРИ
Н АС ТА В Н И Ц Т В О

Д

Від учня до професіонала своєї справи

ля забезпечення високих стандартів виробництва та виготовлення високоякісної продукції
на сучасному виробничому
підприємстві вкрай важливо
забезпечити високий рівень
кваліфікації працівників. Для
цього використовуються різні
методи навчання та розвитку
персоналу. Але саме наставництво є фундаментом системи професійного розвитку.
Наставництво є найефективнішою формою навчання нових
співробітників, яка дозволяє
за короткий час навчити їх новій професії та підвищити їхній
професійний рівень без відриву від виробництва.
У компанії «Вентиляційні системи» програма наставництва
впроваджена з 1 лютого 2016
року. За цей час на підприємстві було навчено понад 600
учнів, з якими працювали більше 150 наставників. З метою
підвищення якості та процесу
навчання були розроблені плани та програми первинно-про-
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фесійного навчання, методичні
матеріали.
Наставники є професійною елітою виробничого персоналу.
Це кваліфіковані та високоефективні працівники, які не
лише мають значний стаж і великий досвід роботи за фахом,
але й уміють навчати інших і
ділитися з ними своїми знаннями та професійним досвідом,
проявляючи індивідуальний
підхід до кожного учня. За свою
працю та значний внесок у підготовку новачків наставники
отримують матеріальне заохочення, яке надається їм за результатами успішного складання іспитів їхніми учнями.
У рамках розвитку системи наставництва з метою підвищення рівня кваліфікації у жовтні
цього року на підприємстві було
проведено майстер-клас для
чинних наставників за темою
«Ефективне наставництво на
підприємстві», в якому взяли
участь понад 100 фахівців. За
результатами проведення майстер-класу всі наставники успішно пройшли тестування та отримали відповідні сертифікати.
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Слово наставникам ВЕНТС
Мій принцип
роботи з учнями:
від простого
до складного

Василь ДЕМЧЕНКО,
слюсар із механоскладальних
робіт, цех виготовлення ПВУ,
дільниця AirVENTS

Я

вважаю, що при навчанні велике значення має психологічний
аспект. Усі люди різні, мають різні
знання, досвід, темперамент, бажання навчатися, тому на першому
етапі я уважно знайомлюся з людиною, з її характером, поведінкою
й намагаюся зрозуміти, з ким мені
доведеться працювати. Іноді навіть
доводиться спеціально провокувати певні ситуації, щоб побачити реакцію учня і краще зрозуміти його
сильні та слабкі сторони.
Учневі я намагаюся пояснити не
лише, як правильно складати установку, але й чому не можна цього
робити інакше, щоб уникнути певних негативних наслідків. У мене є
свій принцип роботи з новачками:
від простого до складного. Я не даю
їм одразу складних завдань, інакше з великою вірогідністю виникне
брак і розчарування у своїх силах.
Тому завжди доводиться починати з
малого і найпростішого, і вже згодом ускладнювати завдання.

12

Н

Приємно спостерігати, як молоді хлопці
зростають професійно

а підприємстві «Вентс»
я працюю півтора року,
і теж починав як учень. Згодом, оволодівши необхідними знаннями й набувши
досвіду, вже сам розпочав
навчати інших. Сьогодні маю
статус наставника і двох учнів. Це молоді розумні хлопці, які знають чого хочуть.
Період навчання можна розбити на три етапи: ознайомлення з обладнанням і завданнями, спільна робота з
учнем за одним верстатом, а
також самостійна робота учня
за верстатом під пильним
наглядом наставника. Звісно, процес навчання непростий. Особливо потрібно бути
уважним на початковому етапі, коли учні припускаються
багатьох помилок, що зазви-

П

Михайло БОДНАР,
оператор верстата з ПК,
цех металовиробів,
виробнича дільниця
чай призводить до виготовлення браку. Це й не дивно,
адже вони приходять до цеху

й бачать перед собою нові,
потужні найсучасніші верстати з програмним керуванням.
У багатьох виникає невпевненість. Тому наставнику в цей
період важливо набратися
терпіння й розуміти, що це
природній етап, який потрібно пройти.
Як на мене, програма наставництва себе повністю
виправдовує. Свого часу я й
сам був учнем, і допомога
наставника мені дуже допомогла. Сьогодні вже я передаю свої знання й досвід іншим. Приємно спостерігати,
як молоді хлопці професійно
зростають і з кожним днем
усе впевненіше працюють на
верстатах. Можливо, трохи
згодом і вони почнуть навчати нових учнів.

Ми навчаємося разом із учнями

рацювати з новачками та
навчати їх цікаво і водночас відповідально. Особливо
тоді, коли бачиш, що учень
старається, хоче в усьому
якомога швидше розібратися
і далі самостійно працювати
на нашому заводі. Не завжди
процес навчання йде легко,
адже до нас приходять різні
люди. Одні все добре розуміють з перших днів, іншим і
місяця не вистачить для оволодіння потрібними знаннями. Але мені в цьому плані
пощастило. Наприклад, мій
учень Роман Колесник за
три тижні повністю опанував
свою спеціальність і тепер
працює поруч зі мною. Ані
під час навчання, ані зараз
нарікань на його роботу ні в
кого не виникало.
Взагалі я вважаю, що система наставництва корисна для
нашого підприємства. Ось

Павло ПСАРЬОВ,
бригадир,
цех виготовлення
вентиляторів №1

приходить новачок, починає
працювати з наставником і
розуміє, що будь-яку інформацію не можна пропускати
повз вуха, адже незабаром
доведеться складати екза-

мен, на якому перевірятимуть
отримані знання. Тому переважна більшість учнів дуже
зосереджені й уважні.
Але не лише учні в нас навчаються. Ми працюємо на
такому підприємстві, де немає нічого усталеного, де
регулярно впроваджуються
нові технології і постійно змінюється та вдосконалюється
продукція. Тому ми всі тут
учні, і постійне навчання та
самовдосконалення стало
нашою спільною потребою
та вимогою часу.
До речі, я хотів би подякувати компанії за проведення
навчального тренінгу для наставників, де отримав багато
цікавої та корисної інформації з психології. Отримані на
цьому навчальному заході
секрети спілкування з підлеглими мені вже сьогодні
допомагають у роботі.
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А що думають про наставництво учні?
Для новачків важливо,
щоб завжди поруч була людина,
яка підкаже та допоможе

Руслан ПОНОМАРЕНКО,
учень оператора верстата
з ПК, цех металовиробів,
виробнича дільниця

Я

вважаю, що з наставником
мені пощастило. Михайло
Вікторович Боднар – досить
спокійна, врівноважена і позитивно налаштована людина,
яка вміє уважно вислухати,
дати пораду та допомогти у
вирішенні проблемних питань.
До того ж різниця у віці в нас

Н

досить незначна, що створює
комфортні умови для спілкування та сприйняття нової для
мене інформації.
Безперечно, на початку роботи
в мене не все виходило як слід,
були помилки, що призводили
до виготовлення браку. Однак
Михайло Вікторович ніколи не
виказував мені свого невдоволення, а спокійно крок за кроком роз’яснював, у чому саме я
помилявся. Такий підхід надав
мені впевненості та допоміг
швидше оволодіти навичками
роботи з пресом.
У компанії «Вентиляційні системи» задіяна найсучасніша та
найскладніша виробнича техніка, роботі на якій ніде не вчать.
Тому прийти на завод повністю
підготованим спеціалістом неможливо. Отже, без наставників і системи наставництва на
нашому підприємстві не обійтися. Адже для новачків дуже
важливо, щоб завжди поруч
була людина, яка будь-якої
миті зможе підказати та допомогти виправити помилки.

Про свого наставника можу
сказати лише добрі слова

Сергій КРУТОВ,
колишній учень слюсаря
механоскладальних робіт, цех
виготовлення ПВУ,
дільниця AirVENTS

Н

а підприємстві «Вентс» я
працюю понад півроку, і
перші місяці працював у рангу учня. Певна річ, на початку
було нелегко. Коли вперше
прийшов до цеху, то одразу
розгубився через велику кількість інформації, робочих операцій та завдань. Пам´ятаю, як

у голові виник хаос, але завдяки терпінню мого наставника
Василя Івановича Демченка
ситуація поступово нормалізувалася. Крок за кроком, від
простого до складного, мені
вдалося опанувати всі етапи
виробництва. До речі, на виготовлення першої своєї припливно-витяжної установки я
витратив аж два тижні.
Про свого наставника можу
сказати лише добрі слова. Василь Іванович вміє спілкуватися з людьми і донести до них
потрібну інформацію. Упродовж певного часу він надавав
мені теоретичні знання, тобто
розповідав про будову установки і як вона працює, а згодом на практиці демонстрував
принципи та правила її складання.
Сьогодні я вже сам навчаю новачків. Як на мене, то навчати
інших легше, ніж навчатися самому, адже мені подобається
ділитися досвідом та спілкуватися з новими учнями. Для
цього вже вистачає знань, досвіду і терпіння.

На початку навчання було нелегко, але щоразу
мені йшли назустріч і допомагали

а підприємстві «Вентс» я
працюю нещодавно, але
вже пройшов етап навчання і
успішно склав іспит.
У декого може скластися враження, що робота складальника одноманітна та нецікава. Але
це не про «Вентс». Тут виробляється така велика кількість різноманітних вентиляторів, що
нудьгувати не доводиться. До
того ж регулярно з’являються нові моделі, у зв’язку з чим
завжди потрібно бути «в тонусі» та навчатися чогось нового.
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Роман КОЛЕСНИК,
колишній учень складальника виробів із пластмаси,
цех виготовлення вентиляторів №1
Щодо мене, то на початку навчання було нелегко, але цікаво. Нібито операції нескладні,
але кожна модель вентилятора складається з певних комплектувальних і має свій власний корпус. Оскільки моделей
дуже багато, потрібно розби-

ратися в комплектувальних
до кожної з них та розрізняти
назви корпусів. Але на сьогодні такої проблеми в мене вже
немає.
Хочу подякувати своєму наставнику Павлу Юрійовичу Псарьову та всьому колективу лінійки
за підтримку та допомогу. Під
час навчання в мене виникало
чимало запитань та труднощів,
але щоразу мені йшли назустріч і допомагали. Саме тому я
сьогодні почуваюся більш впевненим у своїх силах.
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
ОПЫТ
РИБНИЙ ДЕНЬ

В

У пошуках великої риби

компанії «Вентиляційні системи» працюють
лише оптимісти! Інакше
як можна пояснити той факт,
що в день очікуваного Кінця
світу, який передбачали деякі астрологи і нумерологи,
чимало співробітників нашої
компанії спокійно вирушили
ловити рибу в рамках фестивалю VENTSFISH?

то новачків. Тому, незважаючи
на деякі труднощі, риби цього
дня було впіймано чимало,
тож судді Ірині Костіній довелося докласти чимало зусиль
для визначення призерів фестивалю.
За результатами зважування
улову кожного учасника були
визначені переможці.
1 місце (1,61 кг) – Денис Єременко (інженер-конструктор
відділу оснащення і нестандартного обладнання).
2 місце (1,48 кг) – Максим
Сиваков (регіональний менеджер відділу складської логістики).
3 місце (0,81 кг) – Іван Колесник (інженер-технолог технологічного відділу).
За традицією переможець і
призери фестивалю отримали
дипломи та пам'ятні подарунки. При цьому тих, хто програв,
цього дня не було! Адже що
може бути краще за чудовий
відпочинок на природі зі смачною юшкою та кулішем, та ще
й у колі друзів?
Осінній VENTSFISH завершено,
але попереду нові змагання й
перемоги! Приєднуйтесь!

Оптимізм є своєрідним мотиватором для рибалки, який
змушує його знову і знову підніматися о четвертій годині
ранку і долати великі відстані в
надії спіймати свою найбільшу
рибу. Ось і наші колеги, учасники осінньої частини фестивалю VENTSFISH, зібралися рано
вранці 23 вересня на березі
Десни, щоб випробувати свою
удачу, поборотися за призові
місця і заодно відпочити.
Цього разу погода вирішила
не пестити учасників змагань і
влаштувала їм невелике windшоу з сильними поривами вітру. Однак такі умови лише розпалили та мобілізували наших
рибалок, серед яких було багаКОМАНДА

Разом із ВЕНТС –
до нових перемог!

Н

аша компанія в рамках програми соціального партнерства багато років надає
підтримку соціальним проектам міста
Боярки та району. А чи знаєте ви, що насьогодні «Вентс» є спонсором чоловічої збірної
команди з волейболу нашого міста?
Волейбольну команду «Боярка» було створено
2004 року, і за роки свого існування вона брала
участь у багатьох змаганнях, що проходили в
Україні. Команда є постійним чемпіоном Києво-Святошинського району та Київської області,
володарем кубка Київської області, переможцем і призером численних змагань і турнірів.
Ми вітаємо наших спортсменів зі здобутими
перемогами та бажаємо їм нових досягнень у
майбутньому!
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
ФУ Т Б О Л

С

Фортуна усміхається найсильнішим

порт у житті компанії
«Вентс» посідає особливе місце. Щойно встигли змотати вудочки учасники риболовецького турніру
VENTSFISH 2017, як вже стартували нові змагання – чемпіонат
із футболу VENTS Football Cup
2017. Ось такі ми спортивні!
Цьогоріч організатори футбольного чемпіонату пішли на експеримент і вирішили провести
футбольний турнір восени. Із 3
по 11 жовтня шість заводських
команд змагалися за головний
кубок ВЕНТС.
Вболівальники компанії зі стажем могли помітити, що в цьому році з'явилося багато нових
команд. «Дебют», «Хантерс»,
«Арсенал», «Легіон» і «Моноблоки» не лише внесли інтригу до футбольного турніру, але
й значно підняли до нього інтерес, адже мало кому були
відомі їхні можливості, рівень
фізичної та технічної підготовки, а також бачення гри. І
тільки «Фортуна» відмовилася
від експериментів і зробила
ставку на досвід та зіграність,
що й дозволило цій команді
демонструвати якісний футбол
і забивати багато м'ячів майже
в кожному матчі.
За результативністю VENTS
Football Cup 2017 не лише
перевершує змагання минулих років, а й упевнено дасть
фору українській Прем'єр-лізі. Де б ви ще побачили такий
каскад голів? 17:1, 15:0, 5:0,
3:3... Можливо, футбольним
функціонерам країни час вже
звернути свою увагу на наших
форвардів?
Останній і вирішальний день
змагань не став радувати учасників гарною погодою. Але ані
холод, ані вітер, ані дрібний
дощ не завадили нашим футболістам продемонструвати
шалені швидкості, високу самовіддачу й бажання перемогти.
У матчі за третє місце зійшлися
команди «Хантерс» і «Моноблоки». Перший тайм не виявив
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явного лідера й закінчився нульовою нічиєю. Однак у другому таймі ситуація кардинально
змінилася. Чи то «мисливці»
підсіли фізично, чи то «моноблочники» помітно додали, але
в цьому таймі м'ячі влітали
лише до воріт команди «Хантерс». Підсумковий результат
- 4:0, і третє місце дістається команді «Моноблоки»!
У фіналі ж зустрілися всім добре
відома «Фортуна» та новачок
«Арсенал». Якби букмекери
робили свої ставки, то останні точно були б не на користь
дебютанта. Адже ці команди
вже зустрічалися між собою на
груповому етапі, й тоді перемогу з рахунком 5:0 святкувала
саме «Фортуна». Однак фінал
є фінал, де жага до перемоги
іноді сильніша за майстерність.
Тому не дивно, що в головному
матчі турніру «арсенальці» надали неймовірний опір своїм
більш іменитим суперникам і
продемонстрували увесь свій
арсенал можливостей та вмінь.
Проте фортуна цього року опинилася на боці «Фортуни», яка
й перемогла з мінімальним рахунком 2:1.
У підсумку призові місця розподілилися так:
1 місце – «Фортуна» (капітан
Сергій Кримаренко).
2 місце – «Арсенал» (капітан
Роман Стрильчук).
3 місце – «Моноблоки» (капітан Олександр Москалюк).
Серйозний опір лідерам учинили команди «Хантерс» (капітан
Руслан Кучмієв), «Дебют» (капітан Михайло Оксемчук) і «Легіон» (капітан Віталій Поштар).
За доброю традицією, нагороди переможцям вручив директор компанії «Вентиляційні
системи» Валерій Олексійович
Коломійченко.
Ми вітаємо команду «Фортуна»
з перемогою, призерів турніру
– з гарним результатом, а всіх
учасників змагань – з прекрасним чемпіонатом! Зичимо всім
міцного здоров'я, оптимізму та
яскравих спортивних перемог у
майбутньому!
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ВЕНТС відкриває сезон
одноденних подорожей

імейний відпочинок
кращих співробітників
за кордоном, екскурсії найбільш успішних виробничих команд містами України, спортивні змагання, рибальський фестиваль і багато інших корпоративних
заходів давно вже стали
доброю традицією в компанії «Вентиляційні системи». Але і це не все! Співробітники компанії мають
можливість подорожувати
по країні в рамках програми «Тур вихідного дня».
Нова ініціатива спрямована
на підтримання здорового
мікроклімату в трудових
колективах підприємства.
Одноденні поїздки найцікавішими місцями України
дозволять співробітникам
компанії відпочити та поспілкуватися в неформальній обстановці, зарядитися
позитивними емоціями,
розширити свій кругозір і в
цілому сприятимуть згуртуванню колективів.
Скористатися програмою
«Тур вихідного дня» і замовити екскурсію може кожен
структурний підрозділ підприємства (департамент,
від діл, цех, складський
комплекс), причому один
раз на півроку. Відправитися в поїздку може не лише
співробітник компанії, але
й члени його сім'ї – чоловік
або дружина, а також діти
старше семи років.
Одними з перших, хто скористався умовами програми «Тур вихідного дня»
цього року, стали працівники цеху виготовлення
решіток із пластмаси і цеху
переробки пластмас №1
(зміна «Д»), які в серпні
побували в мальовничих
місцях Черкащини. Перша
група відвідала знаменитий Буцький каньйон і
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Умань, де змогла помилуватися новими музичними
фонтанами, а члени іншої
групи відпочили на річці
Гірський Тікич.
Як відзначають учасники
поїздки, екскурсії всім дуже
сподобалися. Транспорт
був комфортабельним,
графік поїздки зручним, а
місцеві диковинки – річка,

водоспади та музичні фонтани – просто чудовими.
Проте найприємніше – це
відчувати турботу і увагу,
які компанія проявляє до
своїх співробітників.
Попереду у багатьох наших колег нові екскурсії, і
ми бажаємо їм приємного
відпочинку та гарних вражень.

Запрошуємо
маленьких
майстрів
до новорічного
конкурсу!

Шановні колеги!
До нас наближаються новорічні свята –
час чародійства та чудес! Цього року ми
хочемо запросити дітей наших співробітників у віці до 14 років взяти участь
у конкурсі новорічної творчості. Листівки, ялинкові прикраси, малюнки, різноманітні вироби – в конкурсі братимуть
участь будь-які дитячі витвори мистецтв, адже фантазія дітей безмежна!
До Дня святого Миколая ми порадуємо вас дивовижною експозицією, щоб
кожен зміг насолодитися майстерністю
діточок. А напередодні Нового року будуть підбиті підсумки конкурсу. Кожного з учасників обов'язково буде відзначено, а на переможців чекають приємні
сюрпризи!
Отже, конкурс оголошується відкритим!
Чекаємо від усіх юних майстрів на великі й маленькі шедеври до 15 грудня
в кабінеті №27.
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