
                                                            

 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO: Maciej Duczyński 

ZAWÓD: Kierownik Działu Testów 

MIEJSCE PRACY: Alstom Konstal S.A . 

1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć pracę w zawodzie, który Pan/Pani 

wykonuje? 

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, wykształcenie wyższe techniczne jest pożądane 

aczkolwiek zdarzają się wyjątki (ekonomiści a nawet prawnicy!).  

W zależności od stanowiska – zawsze konieczne jest doświadczenie w takim samym lub 

podobnym zakresie jak proponowane stanowisko (min. 2 lata, lub w przypadku osób 

rozpoczynających pracę co najmniej 6 miesięczna praktyka, warto w czasie takiej 

praktyki poprowadzić samodzielny projekt). 

Najlepiej jeśli doświadczenie było zdobyte w firmie o podobnym profilu (produkcja, 

usługi, centra usług wspólnych itd.). 

Znajomość co najmniej jednego języka obcego także powoli staje się obowiązkiem, 

szczególnie w takich międzynarodowych koncernach jak Alstom. 

2. A jakie kwalifikacje - czy też umiejętności dodatkowe - okazują się pomocne  

w profesjonalnym wykonywaniu pracy w Pani/Pana zawodzie? 

Sporą zaletą jest wykształcenie techniczne zarówno średnie jak i wyższe, najlepiej jeśli jest 

zdobyte w różnych dziedzinach, np. Technik Elektryk + Inżynier Informatyk. 

3. Jaka był Pani/Pana droga zawodowa? Gdzie zaczynał Pan/Pani swoją karierę? 

Myślę, że warto poznać swoją pracę zaczynając od najniższego stanowiska, 

zdecydowanie ułatwia to pracę na wyższych szczeblach. 

Cała moja kariera związana jest z firmą Alstom aczkolwiek różne były miejsca pracy, 

wydziały i stanowiska. Zaczynałem jako technolog tutaj w Chorzowie, potem rok w 

naszej jednostce w Niemczech, w Salzgitter, gdzie zajmowałem się głównie 

dokumentacją konstrukcyjną, potem 3 lata w Szwecji, w Sztokholmie w dziale walidacji i 

w serwisie.  Po powrocie do Chorzowa zająłem się tworzeniem w naszej jednostce działu 

testów. 

4. Jakim osobom  nie polecał by Pan/Pani wykonywania Pani/Pana zawodu?  

(co utrudnia wykonywanie tego zawodu?) 

 osobom, które nie potrafią pracować w zespole; 

 osobom, które nie są elastyczne, tzn. które uważają, ze zdobyły już pełną wiedzę w 

swojej dziedzinie, mają „monopol na rację” i nie widzą potrzeby uczenia się. Praca w 

środowisku przemysłowym wymaga wyczucia technicznego, często nie tylko z wąskiej 

działki wynikającej z naszego doświadczenia, każdy z nas w zależności od potrzeb  

 



                                                            

 

 

 

 

bywa mechanikiem, elektrykiem, informatykiem. Jeśli ktoś czuje się komfortowo tylko 

w wąskiej specjalizacji na pewno będzie mu trudniej; 

 osobom, które po studiach chcą natychmiast zająć kierownicze stanowisko. 

 

5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pana/Pani zdaniem w wykonywaniu tego 

zawodu? 

 umiejętność dostosowania się do wymagań firmy – ZAWSZE; 

 umiejętność logicznego myślenia, zmysł techniczny, umiejętność pracy pod presją 

czasu, elastyczność, otwartość na zmiany, chęć uczenia się, wytrwałość, 

konsekwencja; 

 umiejętność odnalezienia się w międzynarodowym środowisku pracy. 

 

6. Co Pan/Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 

 Po 10 latach pracy w Alstom ciągle  nie odczuwam znużenia. 

 Właśnie ta różnorodność zadań i środowisk o której pisałem wcześniej stanowi o 

atrakcyjności pracy w dużych koncernach. Daje ona możliwość spojrzenia na to czym 

się zajmujemy z wielu różnych perspektyw co jest sporą zaleta. 

 

7. Jakie ma Pan/Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak 

widzi Pan/Pani rozwój swojej kariery? 

Myślę, że jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy będę zajmował się testami. Co będzie 

potem – zobaczymy, to w dużym stopniu zależy od tego jakie w najbliższym czasie 

podpiszemy kontrakty 


