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Orbit One nie zwalnia tempa po udanym lecie. 
Nasze fabryki pracują pełną parą nad zleceniami 
dla obecnych i nowych klientów. Cieszy nas ten 
fakt i jest potwierdzeniem, że nasz sposób pracy i 
obsługi klienta są doceniane. Daje nam to dodat-
kowe zasoby do kontynuowania rozwoju naszej 
działalności. Niedawno ponownie otworzyliśmy 
naszą fabrykę w Federacji Rosyjskiej, a teraz 
możemy z dumą podwoić obszar produkcyjny 
dzięki nowemu wydajnemu sprzętowi produk-
cyjnemu dla naszych klientów, a także nowym, 
miłym obszarom społeczności.
Nie inwestujemy jednak tylko w maszyny i 

sprzęty. Inwestujemy w pracowników i kulturę 
naszej firmy. Łatwo wpatrywać się na oślep w 
najnowsze maszyny i sprzęty, ale dzięki naszym 
pracownikom i naszej wyjątkowej kulturze 
firmy będziemy nadal się rozwijać. Naszym 
celem nie jest zostać największym producen-
tem usługowym, my chcemy być najlepsi. Do 
osiągnięcia celu konieczne jest zaangażowanie i 
wielka ochota na rzucenie wyzwania. Tym właśnie 
dysponuje Orbit One!
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
działalności Orbit One, naszego sposobu pracy 
i naszej oferty z zakresu produkcji usługowej? 

Mam nadzieję, że spotkamy się na targach Elmia 
Subcontractor 13-16 listopada, zachęcam także 
do kontaktu telefonicznego ze mną lub z którymś 
z pracowników!

Życzę udanej jesieni!

Your product is our mission! - Państwa produkt 
jest naszą misją!

Mattias Lindhe
Dyrektor Generalny Orbit One

Jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko maszynami

Inside Orbit One
Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Firma Orbit One w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat 
mocno się rozrosła i dzisiaj 
ma cztery jednostki produk-
cyjne w trzech krajach. Wraz 
ze wzrostem ważne jest, aby 
rozwijać się razem z kulturą 
firmy i utrzymywać ją, co jest 
przewagą konkurencyjną.
Åse Hamn, Dyrektor ds. Za-
sobów Ludzkich, w ostatnim 
czasie prowadziła intensy-
wne prace nad tymi kwes-
tiami, ponieważ dokonaliśmy 
przeglądu naszych wartości.

– Podstawa wartości Orbit One 
jest wiodącą zasadą w naszej 
pracy i mówi nam, jak mamy 
traktować siebie nawzajem, 
naszych partnerów i naszych 
klientów. Przenika wszystko, 
co robimy i kieruje naszym 
działaniem i traktowaniem 
siebie nawzajem, każdego 
dnia i w każdej sytuacji. Daje 
nam jasność co do tego, co 
reprezentujemy jako firma i 
co uważamy za ważne. Po-
winna być odczuwalna na 
całej drodze prowadzącej do 
naszych klientów i partnerów 
biznesowych.

– Praca nad kulturą firmy jest 
pracą bez końca, w której 
uczestniczą wszyscy pracown-
icy we wszystkich krajach. 
Pracujemy nad procesami, 
metodami i procedurami, 
dzięki którym nasi pracownicy 
są odpowiedzialni, odważni i 
zaangażowani. W ten sposób 
wykorzystujemy mądrość, 
pomysły i chęć naszych 
pracowników do wniesie-
nia swojego wkładu. Według 
naszej polityki pracowniczej 
„udział pracowników oznacza 
dla Orbit One sumę uczest-
nictwa, zaangażowania, 
odpowiedzialności i interakcji”.

– Mawiamy, że jesteśmy dla 
siebie nawzajem środowiskiem 
pracy. Wartości są podstawą 
wszystkich naszych działań, 
ponieważ jesteśmy ludźmi, 
którzy będą ze sobą 
współpracować. Wynikiem jest 
organizacja, w której pracownik 
jest najważniejszy. Liczą się 
nasi pracownicy! 

Zapraszamy na targi Elmia Subcontractor w listopadzie!
Do zobaczenia na targach Elmia Sub-
contractor 2018! Elmia Subcontractor to 
wiodące targi poddostawców z północnej 
Europy, a firma Orbit One będzie na 
miejscu i opowie o nowościach w zakresie 
efektywnej produkcji usługowej i w jaki 
sposób możemy pomóc Państwa firmie 
zmaksymalizować zwrot z produktów przez 
cały cykl ich życia. 

Zapraszamy!
13-16 listopada 
Będziemy obecni na stoisku B05:62

Godziny otwarcia:
Wtorek 13 listopada, w godz. 09-17.00 
Środa 14 listopada, w godz. 09-17.00 
Czwartek 15 listopada, w godz. 09-17.00 
Piątek, 16 listopada, w godz. 09-15.00
Darmowe wejście! 

Tu mogą Państwo zarejestrować swój 
udział:https://www.elmia.se/subcontrac-
tor/For-besokare/Entrebiljett/ 

Prosimy już teraz umówić się na spotkanie! 
W tym celu prosimy kontaktować się 
z Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży, 
Matsem Erikssonem, a zarezerwujemy dla 
Państwa odpowiedni czas. 
Telefon +46 (0)70-67 44 777
lub e-mail: mats.eriksson@orbitone.se

The Orbit One Way

https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/
https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/


Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przystosowuje 
skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów w obrębie 
całego łańcucha wartości. Nasza oferta rozpoczyna 
się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje opracowanie 
prototypu, zaopatrzenie materiałowe, produkcję oraz 
testy i rozciąga się aż po logistykę oraz usługi związane 
z obsługą posprzedażną. Firma prowadzi działalność w 

skali międzynarodowej i dysponuje czterema zakładami 
produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Szwecji, 
Federacji Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit One 
zatrudnia obecnie ok. 700 pracowników, a jej roczne 
obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma Orbit One jest 
własnością członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co 
sprawia, że procesy decyzyjne, z korzyścią dla klientów, 
są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Po dwunastu udanych latach w Feder-
acji Rosyjskiej firma Orbit One mogła 
na początku października ponownie 
otworzyć wyremontowaną fabrykę w 
Sławsku, w Kaliningradzie. Intensywna 
praca zaowocowała między innymi pod-
wojeniem powierzchni produkcyjnej, 
efektywniejszymi liniami produkcyjnymi 
i nowym centrum logistycznym. 
Burmistrz Sławska przeciął wstęgę i 
uroczyście otworzył wyremontowaną 
jednostkę. Obecni byli także przedsta-
wiciele regionalnej gospodarki, nasi 
klienci, dostawcy i pracownicy. 

– Sławsk zaczynał jako mała jednostka 
produkcyjna, ale z biegiem lat stale 
się powiększał i okazało się, że stał 
się pełnowartościowym członkiem 
rodziny Orbit One, członkiem, który 
zawsze zapewnia najwyższą jakość i 
skuteczność. Coś, co wyróżnia Sławsk 
to przede wszystkim jego klienci, a w 

szczególności Profoto. Firmy Orbit One i 
Profoto od samego początku dzieliły się 
przygodą i podróżą do Sławska, a firma 
Profoto przez te wszystkie lata zyskała 
miano ważnego i prominentnego 
klienta dla całego koncernu Orbit One 
– powiedział Prezes Zarządu Mattias 
Lindhe w swojej mowie inauguracyjnej.

– Nasza firma stale unowocześnia i roz-
wija nasz zakład w Kaliningradzie, który 
obecnie oferuje bardzo konkurencyjną 
produkcję. Nasze doświadczenia 
związane z produkcją na terenie 
Federacji Rosyjskiej są bardzo pozyty-
wne. Dobra współpraca z władzami, 
dostępność dobrze wykształconego 
personelu oraz strategiczne położenie 
nad Bałtykiem uczyniły nasze 
wysiłki bardzo owocnymi, dodaje na 
zakończenie Prezes zarządu, Mattias 
Lindhe.

Uroczyste ponowne otwarcie

Orbit One 
podwaja 
powierzchnię produkcyjną  
w Federacji Rosyjskiej!

 Podwojona powierzchnia produkcyjna
 Skuteczniejsze linie produkcyjne
 Nowe centrum logistyczne 
 Nowa linia montażu powierzchniowego  

       ze sprzętem NXT Fuji
 Nowy Koh Young AOI  

       (Automatic Optical Inspection)
 Nowy Koh Young SPI  

       (Solder Paste Inspection) 
 Nowy rentgen 3D Nordson

Kaliningrad

http://www.orbitone.se

