Stanctechnik Kötészeti Kft.
A PR O FE SSZ I O N Á L IS KÖ N Y V KÖT É SZ E T

A Stanctechnik Magyarország első,
független és legnagyobb kötészeti
tapasztalattal rendelkező szolgáltatója.
Több száz nyomda számára végez
kötészeti munkálatokat termelékeny
és modern gépparkján, nagy rutinnal
rendelkező kollégáival.

A könyvgyártás a nyomdaipar legösszetettebb
és sok ismeretet igénylő területe, ugyanakkor a
kötészetben található a legtöbbféle berendezés,
és persze itt csapódik le az előző folyamatok ös�szes idővesztesége, s végül itt derül ki, ha valami hiba csúszik az előkészítésbe. Túl azon, hogy
számos nyomda igényeit kell kiszolgálni, nagy
nyomás nehezedik a jól edzett csapatra a határidők betartásával. Az összeszokott szakmai gárda új tulajdonosi háttérrel, de a tőlük megszokott
professzionalizmussal változatlanul folytatja tevékenységét.
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Joóné Vass Katalint, a Stanctechnik Kötészeti
Kft. újdonsült ügyvezető igazgatóját kérdeztük a
társaságot érintő változások kapcsán.
Az új tulajdonosi háttér pontosan mit is takar?
Az adatok publikusak, két pénzügyi és két szakmai
befektető szállt be a cégbe, és a Hermann úr által
alapított Stanctechnik kötészetet viszik tovább.

Milyen változást jelenthet
a megrendelőknek az új felállás?
Egyrészt, remélem, hogy mind a szolgáltatás színvonalában, mind a minőség javulásában jelentős
előrelépéseket fogunk tenni. Másrészt, semmilyen
nagy változást nem fognak tapasztalni a partnerek.
Milyen terveitek vannak a jövőre nézve
mind géppark, mind emberi erőforrás
tekintetében?
Több kisebb fejlesztésről is tárgyalunk, akár a
csomagolás, akár a keménytáblás sor tekinteté-

ben, de elsősorban nem a mennyiségi kapacitásainkat akarjuk növelni, hanem a minőségre
koncentrálunk.
Az emberi erőforrás rendkívül nehéz kérdés,
természetesen mi is küzdünk munkaerőhián�nyal, ahogy az egész szakma. Tervezzük, hogy jövőre a saját meglévő dolgozóink oktatásán kívül
tanulói oktatásba is kezdünk, de rendszeresen
részt veszünk a mellettünk lévő Pauker Nyomdával közösen a „Print a Te jövőd” kampány keretében hozzánk érkező iskolák gyárlátogatásainak szervezésében, illetve bemutatóiban.

mát úgy megtanulnom, hogy a könyvkötészet
területén elismertségre is szert tudtam tenni.
Ráadásul most egy komoly múlttal rendelkező
társaság irányítását bízták rám.
A munkámban természetesen a szép könyveket szeretem a legjobban! Annál nincs szebb számomra, mint amikor egy papírkötegből megszületik egy gyönyörű könyv. Ez szükséges ahhoz,
hogy teljes szívvel tudjam ellátni ezt a feladatot.

Munkaszervezésben milyen változások történtek a tulajdonosváltással? Ennek milyen
hatását érezhetik a Stanctechnik Kötészeti
Kft.-vel dolgoztató partnernyomdák?
Az új tulajdonosok (sem a pénzügyi, sem a szakmai
tulajdonosok) nem szólnak bele a napi működtetésbe, sem az árak kiadásába, sem a programozásba,
mert deklarált céljuk, hogy a Stanctechnik Kötészeti Kft. független kötészet maradjon, aki mindazon nyomdákat ki tudja szolgálni, akik nem rendelkeznek saját kötészeti kapacitással.
Mit érzel a társaság erősségének?
Korrekt piaci magatartással vagyunk már lassan
30 éve a piacon. Mindenben segítjük mind szakmailag, mind emberileg a partnernyomdákat és
látszik is azon, hogy a tíz legnagyobb ügyfelünk
– bár a sorrendjük időnként változik, de – közel 15
éve ugyanazok a társaságok.
Természetesen az esetenkénti szűk határidők
miatti örökös kapkodás okán néha előfordulnak
hibák, de ezeket igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt javítani.
A nyomdaiparban mindenki tudja, hogy az
ügyfelek késve leadott anyagát sajnos mindig a
kötészeten próbálják behozni, ami persze sokszor sikerül, de néha nem, és többször komoly áldozatokkal is jár a mi részünkről.
Miben vannak még tartalékaitok?
A gépkapacitás mind jobb kihasználtságában,
mely akár létszámbővítéssel is elérhető (második műszakos csapat felállítása) és költséghatékonyabb gazdálkodással.
Mire vagy a legbüszkébb és mit szeretsz
legjobban a munkádban?
Legbüszkébb arra vagyok, hogy egészen más irányú tanulmányaim ellenére sikerült ezt a szakM A G YA R G R A F I K A 2 017/6
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