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Ασφαλείς εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τεχνικό σεμινάριο
για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα στην Ελλάδα

Η Bosch θέτει τις βάσεις της καινοτομίας στον τομέα της αυτοκίνησης και κάνει
την αρχή στην αγορά του Αftermarket, παρέχοντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση
γύρω από τη λειτουργία των υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Τον Ιούνιο του 2019, μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, διεξήχθη τεχνικό σεμινάριο σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί, το οποίο απευθυνόταν αποκλειστικά στο
δίκτυο συνεργείων Bosch Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο ανεξάρτητων
συνεργείων αυτοκινήτων παγκοσμίως, που αριθμεί 16.000 μέλη σε 150 χώρες.
Για να ενισχύσει την υπάρχουσα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του δικτύου,
παρείχε εξειδικευμένη εκπαίδευση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Το πακέτο εκπαίδευσης περιλάμβανε 3 ενότητες τις οποίες έπρεπε να
ολοκληρώσει ο εκάστοτε τεχνικός για την απόκτηση του τίτλου “Εξειδικευμένος
Τεχνικός Bosch σε οχήματα υψηλής τάσης”:


Τεχνικός Υψηλής Τάσης
Βασική γνώση σε εξαρτήματα και συστήματα υψηλής τάσης



Εξειδικευμένος Τεχνικός Υψηλής Τάσης
Ασφαλής εργασία σε ανενεργά συστήματα



Εξειδικευμένος Τεχνικός Υψηλής Τάσης
Ασφαλής εργασία σε ενεργά συστήματα

Τον Ιούνιο καθώς και τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η 1η ενότητα του
Τεχνικού Yψηλής Τάσης. Η 2η και 3η ενότητα έλαβε χώρα τον Νοέμβριο.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο όσοι συνεργάτες είχαν παρακολουθήσει και
ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η ενότητα.
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Σε όλες τις ενότητες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες ασφαλείας που
πρέπει να τηρεί ο τεχνικός κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξαρτήματα υψηλής
τάσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα του ιδίου και των
γύρω του.
Ο τομέας της αυτοκίνησης μεταβάλλεται συνεχώς και η Bosch οδηγεί τις εξελίξεις.
Ένας τεχνικός πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, για να χαίρει της
εμπιστοσύνης των πελατών και των συνεργατών του και να προσφέρει
υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, με ασφάλεια. Η Bosch έχοντας τον κατάλληλο
εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζει όλους τους τεχνικούς
παρέχοντάς τους τη γνώση ως απαραίτητο εργαλείο που θα χρειαστούν στη
δουλειά τους.
Συνημμένα φωτογραφίες:
Η Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913. Σήμερα απασχολεί
προσωπικό 68 ατόμων ενώ ο Όμιλος Bosch στην Ελλάδα απασχολεί συνολικά 478
άτομα. Oι συνολικές πωλήσεις της για το 2018 ανήλθαν σε 48,6 εκατ. ευρώ και αν
συμπεριληφθούν και οι θυγατρικές του ομίλου, οι πωλήσεις φτάνουν τα 181,4 εκατ.
ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών
Εργαλείων και Εργαλείων Μέτρησης και Κήπου, Οικιακών Συσκευών, Συστημάτων
Θέρμανσης, Συστημάτων Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς,
προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας. Στη Bosch Ελλάδας
υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της Μάλτας.
Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές
τεχνολογίας και υπηρεσιών. Tο οικονομικό έτος 2018 είχε πωλήσεις της τάξης των
77,9 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 410.000 υπαλλήλους. Οι δραστηριότητες
του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions,
Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και
Τεχνολογίας Κτηρίων.
Ως Εταιρεία ηγέτης στον τομέα του Internet of Things, παρέχει καινοτόμες
ολοκληρωμένες λύσεις για το έξυπνο σπίτι, την έξυπνη πόλη, τη διασυνδεδεμένη
αυτοκίνηση αλλά και τη διασυνδεδεμένη βιομηχανία. Επιπλέον η Bosch διακρίνεται
για την τεχνογνωσία της επάνω στους αισθητήρες, τα λογισμικά και τις υπηρεσίες και
διαθέτει και το δικό της IoT Cloud. Γενικά, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του
Ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας
λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει
«Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο.
Τον Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 440 θυγατρικές
επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία
πωλήσεων, τότε η Bosch εκπροσωπείται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η
καινοτομία της Bosch αποτελεί τη βάση της μελλοντικής της ανάπτυξης.
Η Bosch απασχολεί 69.500 υπαλλήλους στο τομέα της έρευνας σε 125 περιοχές της
υφηλίου
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με
την ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”.
Η ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του
ελευθερία. Έτσι η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί
εκ των προτέρων σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το
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92% των μετοχών της Robert Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert
Bosch Stiftung. Οι επιχειρηματικές λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert
Bosch Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch
και στη Robert Bosch GmbH.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε : www.bosch.gr, www.bosch.com,
www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse,
www.linkedin.com/company/bosch-hellas, https://www.facebook.com/Bosch.Hellas/
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