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KOMUNIKAT PRASOWY 

24.04.2018 

 

Trotec, światowy lider technologii laserowej, stawia na 

działalność rozwojowo-badawczą i poszukuje specjalistów 

do pracy 

 

W rekordowo krótkim czasie firma Trotec Laser GmbH przerodziła się ze 

start-upu w lidera na rynku systemów laserowych do cięcia, znakowania    

i grawerowania. Zespół ekspertów w obszarze technologii laserowej nie 

zwalnia tempa i stawia na dalszy dynamiczny rozwój poprzez koncentrację 

na pracach badawczo-rozwojowych. Firma Trotec Laser GmbH poszukuje 

wykształconych specjalistów w dziedzinie mechatroniki, konstrukcji oraz 

tworzenia oprogramowania. 

 

– W dziedzinie rozwoju firmy Trotec zasadniczo możemy wyróżnić trzy główne 

obszary - mechatroniki, konstrukcji oraz tworzenia oprogramowania. Na świecie 

mamy cztery lokalizacje, w których skupiają się nasze prace rozwojowe, a są to 

ośrodki w Chinach, Niemczech, Polsce oraz centrala w Górnej Austrii – wyjaśnia 

dr Andreas Penz, dyrektor zarządzający Trotec Laser GmbH. 

 

Polski oddział poszukuje wykwalifikowanych specjalistów 

– W 2018 roku planujemy stworzyć w Polsce zespół programistów. 

Zdecydowaliśmy się na Warszawę, ponieważ, po pierwsze, działa tam już 

bardzo techniczny zespół specjalistów w dziedzinie technologii laserowej 

obejmujący działy sprzedaży oraz wsparcia technicznego. Po drugie,                

w Warszawie mieści się kilka uniwersytetów technicznych, co otwiera dostęp do 

wysoko wykwalifikowanych pracowników – tłumaczy Andreas Penz. 

 

Rozwój istniejących i nowych segmentów rynku 

W 2018 roku firma Trotec będzie również poszukiwać pracowników do 

ośrodków rozwojowych w centrali w Austrii, w Chinach oraz w Niemczech. 

Wzrost zapotrzebowania na kadrę pracowniczą Trotec ma związek z planami 
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rozbudowy portfolio produktowego oferowanego w już obsługiwanych 

segmentach rynku, ale również dotarcia do nowych segmentów. Każdy z tych 

segmentów ma nieco inne potrzeby, a co za tym idzie wymaga odpowiednich 

adaptacji oferowanych systemów laserowych. 

 

– Mając do dyspozycji dodatkowych pracowników nie tylko skrócimy czas 

wprowadzania nowych produktów, lecz także będziemy mogli pracować 

równocześnie nad znacznie większą liczbą projektów, niż było to możliwe do tej 

pory – dodaje Andreas Penz. 

 

Celem firmy na przyszłość jest bycie światowym numerem jeden w segmencie 

laserów i pozycja lidera na kluczowych dla firmy rynkach. 

 

Wszystko opracowujemy we własnym zakresie 

Jak zauważa dr Andreas Penz, Trotec rozwija się na ogromną skalę, ponieważ 

wszystko, począwszy od mechaniki, poprzez elektronikę, aż po oprogramowanie 

sprzętowe i użytkowe jest opracowywane samodzielnie. 

 

– Pozwala nam to lepiej dostosowywać nasze produkty do potrzeb klientów         

i oferować im zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania. Branża technologii 

laserowej jest niezwykle dynamiczna, a zastosowania dla laserów znajdujemy 

we wszystkich ważnych dziedzinach życia, takich jak na przykład inżynieria 

medyczna, gdzie za pomocą naszych laserów produkowane są stenty. 

Wykorzystanie laserów stało się niezbędne także w dziedzinie badań 

naukowych, jak np. w przypadku konstruowania łazika Mars Rover. Technologia 

laserowa Trotec odgrywa również ważną rolę w przemyśle i handlu. 

Zasadniczym pytaniem jest: w jakim celu produkujemy lasery? Odpowiedź na 

nie brzmi: aby zapewnić naszym klientom sukces, a ta długofalowa strategia 

pozwala nam odnotowywać imponujący wzrost – wyjaśnia Andreas Penz. 

 

Trotec światowym liderem w dziedzinie technologii laserowej 

Trotec jest światowym liderem w dziedzinie technologii laserowej i wyznacza 

nowe standardy, zgodnie ze swoim motto "Setting new Standards". Działając     

w ramach Grupy Trodat Trotec, europejski lider innowacji projektuje, produkuje  

i sprzedaje systemy laserowe do znakowania, cięcia i grawerowania. Portfolio  
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produktów uzupełniają systemy wyciągowe oraz szeroka gama materiałów 

grawerskich. 

Dzięki 17 filiom handlowym i około 550-osobowej kadrze pracowników, Trotec 

obsługuje klientów w ponad 90 krajach, z zainstalowaną bazą ponad 30 000 

systemów. Wskaźnik eksportu wynosi 97%, wielkość obrotów w 2017 roku 

przekroczyła 130 mln euro, natomiast do roku 2020 ma ona wzrosnąć do 200 

mln euro. 

O Grupie Trodat Trotec 

Pod parasolem Trodat Trotec Holding GmbH, marka Trodat prowadzi globalną 

działalność na rynku stemplarskim, a w ramach marki Trotec realizuje działania 

na rynku systemów laserowych. Trodat jest największym na świecie 

producentem stempli, a Trotec światowym liderem w grawerowaniu, wycinaniu    

i znakowaniu laserowym.  

Grupa Trodat Trotec generuje obecnie (w oparciu o dane za rok finansowy 

2017) łączne przychody przekraczające 249 milionów euro. Grupa zatrudnia 

około 1550 osób w prawie 40 spółkach na całym świecie, a jej działalność 

prowadzona jest w około 150 krajach. Łączny wskaźnik eksportu wynosi ponad 

98%.  

Trodat Trotec Holding GmbH ma swoją siedzibę w Wels w Górnej Austrii, gdzie 

odbywa się produkcja pieczątek, jak również działalność badawczo-rozwojowa. 

Miejscem produkcji i dystrybucji produktów mark i Trotec jest Marchtrenk – 

miasto położone około 2 km od Wels. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji  

Sabina Greloff: sabina.greloff@trodat.net 

Thomas Mathia: thomas.mathia@trodat-trotec.com 

 

Materiał zdjęciowy - załącznik (Źródło: Trotec)  

• Dr Andreas Penz, Dyrektor Zarządzający Trotec Laser GmbH 

• Trotec dziś: Zielony Budynek - wielokrotnie nagradzana siedziba główna 
w Marchtrenk, Górna Austria 
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