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

„Jedną cechę mamy wspólną i jest nią nasze 
nieustanne zastanawianie się nad przyszłością. 
Ja sam zwykłem mówić, że jedyne, co wiemy na 
pewno o przyszłości to jest to, że nadchodzi. Zmia-
ny w naszej globalnej gospodarce zachodzą coraz 
szybciej, a polityka, ekonomia i rozwój technologii 
zmieniają zasady gry z dnia na dzień. Jak więc 
firma taka jak Orbit One rośnie w siłę w szybko 
zmieniającym się świecie? Przecież nasi klienci 
funkcjonują w znacznie różniących się pomiędzy 
sobą segmentach, działają na zróżnicowanych 
rynkach i w warunkach odmiennych cyklów 
koniunktury. 
Nasze rozwiązanie polega na budowie ekstremal-
nie silnej i elastycznej organizacji, która jest w 

stanie działać z pełną mocą i w sposób efektywny 
zarówno w krótkim, jak i w długim przedziale cza-
sowym. Nie tylko wdrożyliśmy 5-letni plan z jasnym 
ukierunkowaniem na nasz przyszły rozwój, lecz 
także stworzyliśmy wiele przestrzeni do planowania 
działań alternatywnych. Wdrożyliśmy szereg 
udanych projektów w dziedzinie zarządzania 
Lean, mając przez cały czas na uwadze 
potrzebę elastyczności i dysponowania różnymi 
rozwiązaniami. Mamy silną kulturę korporacyjną, 
kierującą się wspólnym systemem wartości. 
Razem z naszą fantastyczną kadrą budujemy 
solidne podstawy, aby stawić czoła zmieniającej się 
i pasjonującej przyszłości. 

Całkiem inną rzeczą, na którą jesteśmy gotowi, 
jest lato i odrobina letnich wakacji z pięknymi, 
leniwymi dniami. Tak więc cała nasza społeczność 
firmy Orbit One życzy wszystkim naszym klientom, 
dostawcom, pracownikom i przyjaciołom prawdzi-
wie pięknego lata!

Cieszmy się słońcem – Your product is our mission! 
- Państwa produkt jest naszą misją!”

Mattias Lindhe
Dyrektor Generalny Orbit One

Orbit One – Firma dobrze zabezpieczona na przyszłość

Po udanym wdrożeniu pro-
jektu w zakładzie Orbit One w 
Sztokholmie, firma Orbit One 
kontynuuje inwestycje w opar-
ciu o całkiem nową koncepcję: 
Lean Basic. Przede wszystkim 
objęte nią będą zakłady w 
Sztokholmie i w Ronneby, a 
reszta koncernu jeszcze nieco 
poczeka. We współpracy z 
Vinnova, szwedzką agencją 
rządową, zarządzającą 
państwowymi funduszami 
na rzecz badań i rozwoju, w 
projekt zaangażowany jest 
również Instytut Technologiczny 
Blekinge.
Manager systemu zarządzania 
Lean, Stefan Hultén i Dyrek-

tor ds. Zasobów ludzkich Åse 
Hamn pracują wspólnie nad 
inwestycjami i uważają, że 
tym, co rzeczywiście pozwoliło 
koncepcji Lean podnieść nas 
na wyższy poziom, jest system 
wartości firmy. 
„Stosunkowo łatwo jest mówić 
o wprowadzeniu metod Lean, 
ale tylko wtedy, gdy nasz sys-
tem wartości i filozofię kryjącą 
się za koncepcją Lean nasi 
pracownicy mają we krwi i gdy 
czują oni, że mogą wywierać 
wpływ na poszczególne pro-
cesy i rozwijać je. Wówczas 
praca wg koncepcji Lean pod-
nosi sprawy na wyższy poziom 
i przynosi znakomite efekty 

zarówno dla nas samych jak i 
dla naszych klientów”- ocenia 
Stefan Hultén.
„Cel naszego wspólnego 
systemu wartości, który nazy-
wamy Orbit One Way, jest tym, 
czym nasi pracownicy powinni 
przesiąknąć do szpiku kości. 
Wszyscy oni muszą czuć, że są 
ważnymi elementami procesu 
i że nie tylko mogą, ale wręcz 
powinni wziąć na siebie swoją 
część odpowiedzialności. 
Nasza kultura zachęca do bra-
nia odpowiedzialności i ocze-
kuje tego, aby rzucać wyzwania 
utartej wiedzy i nie bać się 
prezentować własnych idei oraz 
punktów widzenia. Chcemy 

wykorzystać całą mądrość, 
kompetencje i doświadczenie 
pracowników, a to razem z 
koncepcją Lean postrzegamy 
jako jeden z kluczy do suk-
cesu”- dodaje Åse Hamn.
„Innym pozytywnym efektem 
jest to, że tworzymy lepsze 
miejsca pracy, mniej obciążone 
stresem i zapewniające 
większe poczucie wspólnoty. 
Zarówno nasz system wartości 
jak i efektywny przepływ 
informacji w rzeczywisty 
sposób wpływają na jakość 
pracy, co staje się podsta-
wowym elementem naszej 
konkurencyjności”-kończy 
swoją wypowiedź Åse Hamn.

Nasz system wartości pozwala, aby koncepcja  
Lean podniosła nas na wyższy poziom

Firma Orbit One życzy wszystkim 
prawdziwie pięknego lata!
Życzymy wszystkim naszym 
klientom, partnerom we 
współpracy oraz przyjaciołom 
prawdziwie udanego, długiego i 
pięknego lata. Nasze szwedzkie 
zakłady w tygodniach 28, 29 i 
30 będą miały, z pewnymi spe-
cyficznymi wyjątkami, przerwę 
urlopową. Pozostałe nasze 
zakłady pracują przez cały okres 
letni. 



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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Firma LumenRadio wybrała 
Orbit One na swojego partnera 
w dziedzinie produkcji usługowej 
całego szeregu produktów. Firma 
ta rozwija niezawodne systemy 
operacyjne, moduły komuni-
kacji radiowej oraz produkty 
do bezprzewodowych aplikacji 
IoT (Internetu rzeczy) o niskim 
zużyciu energii i dalekim zasięgu. 
Sprzedawane na całym świecie ap-
likacje wykorzystywane są w wielu 
dziedzinach, takich jak profesjona-
lne oświetlenie oraz w ciężkim 
sprzęcie przemysłowym.
Pracująca jako Supply Chain 
Manager w LumenRadio Nathalie 
Linhem wyjaśnia, że firma Lumen-
Radio zdecydowała się zarówno 
na wytwarzanie artykułów siłami 
własnymi jak i na korzystanie z 
produkcji usługowej.
„Dzięki produkcji usługowej uwal-
niamy nasze zasoby i uzyskujemy 
prostsze i efektywniejsze strumi-

enie logistyczne, jednocześnie 
rozproszenie ryzyka. Firma Orbit 
One z jednej strony wytwarza dla 
nas kompletne produkty i zajmuje 
się całym łańcuchem wartości, od 
produkcji obwodów drukowanych 
po montaż końcowy i paki-
etowanie, a z drugiej strony wyt-
warza dla nas elementy składowe, 
które następnie sami montujemy. 
Firmę Orbit One wybraliśmy z wielu 
powodów. W czasie naszej wizyty 
w zakładzie w Ronneby byliśmy 
pod wrażeniem znakomitego 
działania oraz wyglądu fabryki.  
Firma sprawuje bardzo ścisłą 
kontrolę nad procesem produk-
cyjnym i wizyta u nich wywarła na 
nas bardzo dobre wrażenie. A gdy 
jeszcze do tego mogli zaoferować 
nam bardzo przekonującą cenę, 
zdecydowaliśmy się na Orbit One, 
podsumowuje”- Nathalie Linhem.

Firma Orbit One kontynuuje 
nakłady inwestycyjne w zakładzie 
w Prabutach, w pobliżu Gdańska. 
Najnowszą inwestycją jest dodat-
kowa linia montażu SM, której 
zadaniem ma być spełnienie 
oczekiwań klientów w zakresie 
jakości, wielkości produkcji oraz 

elastyczności działania. Nowa 
linia, która ma zostać oddana do 
użytku w drugiej połowie czerwca, 
opiera się również na nowej kon-
cepcji NXT firmy Fuji i polega na 
wykorzystaniu 7 modułów NXT.

Raport firmy Orbit One na temat 
zrównoważonego rozwoju za rok 
2019 jest już gotowy i wszyscy 
zainteresowani postępem naszych 
prac w tym zakresie mogą go 
zamawiać. Opisuje on  m. in., w 
jaki sposób nieustannie zmniejsza-
my zużycie środków chemicznych 
i jak postępują nasze prace nad 
redukcją zapotrzebowania na 
energię.
Raport Orbit One na temat 
zrównoważonego rozwoju można 
zamówić pod adresem poczty  
elektronicznej:  
mats.eriksson@orbitone.se

Orbit One produkuje na 
rzecz firmy LumenRadio 

Nowa linia montażu SM w Polsce

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat 
naszych prac w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Prosimy zatem zamówić raport 
Orbit One na ten temat.
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