
HOLMER ile dünya keşfetmek 

Friedel Meyer Aşağı Saksonyalı olup, Bavyera’daki HOLMER Maschinenbau GmbH şirketinde tarım ve 

inşaat makineleri teknikerliği eğitimi almıştır. Kararından pişman da değil... 

Aşağı Saksonyalısın – Bavyera’daki HOLMER’de staj yapmak nerden aklına geldi? 

F. M.: Memleketimizde bir çiftliğimiz var ve ben daha küçük bir çocuk iken çiftlikteki büyük 

makinelerle ilgileniyordum. Biz Weserbergland Yetiştiriciler Birliği Çiftçi Birliğine bağlıyız ve HOLMER 

makineleri doğrudan kapımızın önünden geçer. Okuldan sonra bir zanaat öğrenmek istedim. 

HOLMER’de bir bana heyecan verici bir meydan okuma gibi görünüyordu. 

... ve sonra HOLMER’e başvurdun. 

F. M.: Evet, 2009 yılında Agritechnica sırasında HOLMER standına uğradım ve müşteri hizmetleri 

müdürü Bay Hauner ile sohbet ettim. Bana seyahat etmek konusunda büyük isteklilik gösteren 

insanların her zaman aranılır olduğunu söyledi ve beni başvuru yapma konusunda teşvik etti. 

Evraklarım alındı ve kısa bir süre sonra kabul edildiğim bilgisi geldi. Bundan sonra Bavyera'da yoluma 

devam ettim. 

Ama Eggmühl evden çok uzakta. Bavyera'ya taşınmak zor olmadı mı? 

F. M.: Önceden burada kimseyi tanımıyordum ama HOLMER beni süper bir şekilde destekledi ve 

örneğin bir ev bulmak için bana yardımcı oldu. İş arkadaşlarım kendimi burada rahat hissetmem ve 

burada yaşamaya alışmam için işimi kolaylaştırdılar. Evim, iki tane daha iş arkadaşımın yaşadığı bir 

köyde ve onlarla mesai dışında buluşmak da mümkün oluyordu. Köyle ve köylü gençlerle hızlı bir 

şekilde bağlantı kurdum. Ayrıca, montaj için yolda iken iş arkadaşlarımı daha yakında tanıma imkanı 

buldum ve onlar bana birçok tavsiyede bulundular. Yani alışmak çok hızlı oldu ve bugün burada birçok 

arkadaşım var. 

Ve eğitimin hayal ettiğin gibi mi oldu? 

F. M.: Kesinlikle. Başlangıçta, sadece atölyede temel bilgiler öğreniliyor ve blok dersler var. Ama ben 

daha üçüncü iş günümde müşteri hizmetlerindeki bir meslektaşımı desteklemek için Fransa’ya gittim. 

İnsan sahada ve müşteri hizmetleri atölyesinde birçok şey öğreniyor ve erkenden sorumluluk alması 

gerekiyor. Montaj hattı çalışmak ya da sadece atölyede durmak bana göre bir şey değildi. 

Eğitimin sırasında en çok neyi eğlenceli buldun? 

F. M.: Ben çok şey gördüm! Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Şili ve ABD’de 

bulundum. İnsanların çoğu buralara tatile bile gitmiyor. HOLMER değişiklik konusunda hep zengindir. 

Makineler için bana çok fazla sorumluluk verildi ve her zaman esnek tepki gösterebilmeliyim. 

HOLMER’de bu pozisyonda  hızlı bir şekilde büyüdüm. 

Üç buçuk yıllık eğitimin biteli bir yıldan fazla oluyor. Neden hala HOLMER’desin? 

F. M.: Burayı seviyorum. İş eğlenceli ve güzel arkadaşlarım var. Şimdilerde, sık sık bir makine ile 

sahada yalnızım. Bu zorluklardan dolayı hala daha fazla bilgi ediniyorum. Ayrıca, burada arkadaşlarım 

var ve Bavyera halk festivalleri de yanlış değil. Üç buçuk yıldan sonra aslında zaten buralı oldum. 



Ailemi her zaman ziyaret edebilirim – bir HOLMER teknisyeni için Aşağı Saksonya’ya bir kaç kilometre 

mesafe uzak bir yol değil.  

 


