Fors MW on ettevõte, mida iseloomustab kõikide töötajate ühine ja
vankumatu missioonitunne ning soov ettevõtte arengusse panustada.
Tegu on inimestega, kes ei pelga väljakutseid ning näevad takistustes
hoopis arenguvõimalusi. Kõik töötajad on juhi silmis võrdsed ning
tööõhkkond on toetav ning positiivne. Rutiini ning igavust Fors MW-s
kartma ei pea, kuna iga päev on uus ja toob endaga ühes ka uued
võimalused. Kollektiiviga lähemalt vesteldes saime teada, mida nad
väärtustavad ning mis neid Fors MW-s hoiab.
Teenindusjuht Kert tuli ettevõttesse läbi värbamisbüroo ning praeguseks
on ta Fors MW-s töötanud kokku 8 aastat. Tööd alustas ta esialgu kliendi
reklamatsioonide juhina, omades varasemalt sarnast kogemust. Fors MW
poolt pakutu juures köitis teda juhi igakülgne usaldus, mis võimaldab tal
arendada ise tööprotsesse. Ühiselt laua taga istudes suheldakse kui
võrdne võrdsega ning kõik uued ja innovatiivsed ideed on alati teretulnud.
Sisuliselt tähendab see, et ei pea suruma end raamidesse. Fors MW-s
jagub võimalusi arenguks piisavalt ning ükski päev ei ole eelmisega
sarnane. Mainimata ei saa jätta ka suurepäraseid kolleege.
Ka Mikk hindab Fors MW-s juhi igakülgset usaldust, sest Miku näol on
tegu mehega, kes naudib vabadust ning iseseisvat tööd. Fors MW-s keegi
näpuga ei viibuta ning istumistunde ei loe. Mikul on 11 aasta pikkune
kogemus tootmise valdkonnas, ning tootmise planeerija ametikohal
töötab ta Fors MWs juba teist aastat. Meest paelus Fors MW puhul
võimalus rakendada kõiki oma aastate jooksul kogutud kogemusi ning
samuti tundis ta kohest üksteisemõistmist juhtidega. Väljakutseid antud
ametikohal jagub, samas alati leitakse takistuste asemel võimalusi mitte
vabandusi.
Fors MW kõige staažikam töötaja, Sulev, leidis tee ettevõttesse läbi
ajalehe kuulutuse ning seda juba aastal 1993. Tööd alustas ta
müügiagendina. Tol ajal ei olnud Fors MW veel tootmisettevõte ning
kandis teist nimegi - MDL Eesti, mille tegevusalaks oli toodete edasimüük.
Sulevil on taust masinaehituses ja seega mõte tootmise alustamisest
kõnetas teda koheselt. Kuidas see kõik välja hakkab nägema, seda
teadmist siis veel ei olnud. Oli vaid visioon ja suur tahe. Ettevõte on teinud
läbi suure arengu ning Sulev on koos nendega kasvanud. Tänaseks
köidab teda ikka veel ettevõtte mõttelaad- kui kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab ning muidugi ka see, et ettevõttel on oma toode, mis omakorda
pakub võimalusi arendada tootmisprotsesse oma käe järgi.
Pearaamatupidaja Evelin on ettevõttes töötanud juba 10 aastat. Naine
kandideeris tööle kuulutuse peale ning edasi kulges protsess üsna kiirelt.

Päeval käis Evelin vestlusel ning õhtuks oli juba otsus tehtud ning
pakkumine olemas. Pikemalt kaalumata võttis ta pakkumise vastu, sest
võimalus tundus põnev. Fors MW-s hindab Evelin võimalust areneda koos
ettevõttega ning iseseisvust erinevate tööülesannete täitmisel.
Töökorraldus on paindlik ning meeskond usaldusväärne ja toetav.
Reelika on tootmiskontrolöri ametit pidanud 2018. aasta suvest. Eelnevalt
töötas ta 18 aastat teises ettevõttes, alustades tootmise põrandalt
operaatorina ja ettevõttest lahkumise hetkeks olles ka Tootmisjuhi
positsioonil end proovile pannud. Kui ees seisis valik, kas minna kaheks
aastaks, ettevõtte vajadusest tuleneval, tööle Eesti piiri taha või otsida
uusi väljakutseid, siis otsustas ta viimase kasuks. Ehkki Fors MW-sse
kandideeris ta esialgu värviliini meistri positsioonile, loodi talle seal täiesti
uus ametikoht, mis lähtus tema muljetavaldavast CV-st.Reelika tunneb, et
Fors MW on ettevõte, kus tema arvamusega arvestatakse ja uuendustele
ollakse alati avatud.
Kvaliteedijuht Piret armastab numbreid. Ühel päeval saabus talle meilile
tööpakkumine kvaliteedispetsialisti kohale ettevõttes Fors MW. Naine
tunnistab, et ei olnud sellisest ettevõttest varem midagi kuulnud, kuid
tekkis siiski huvi. Vestlusele tulles ei olnud Piretil erilisi ootusi. Pigem oli
soov lihtsalt pisut silmaringi laiendada. Vestluse käigus aga tundis ta
mingit sõnulseletamatut sidet ettevõtte juhi ja töötajatega. Ettevõttes on
Pireti sõnul piiramatult enesearengu võimalusi ja jagub ka väljakutseid.
Iga päev on võimalus õppida ja seda koos äärmiselt kokkuhoidva
meeskonnaga. Kõik takistused ületatakse ühiselt. Lisaks toob Piret eraldi
välja ka sisseelamise protsessi, mis tema sõnul oli lausa hämmastav.
Naine ei pidanud end kordagi üksi tundma, kuna tugi oli kogu aeg olemas.
Iga inimene soovib olla märgatud, väärtustatud, toetatud ning hoitud.
Liitudes Fors MW meeskonnaga on see kõik garanteeritud.

