PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH, Türkiye
2008 yılında, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’ni üstlendiğimizde, 10 yılı aşkın süredir Ankara’da olan Türkiye
Ofisimizi İstanbul’a taşıma kararı almıştık. Avrupa’nın en büyük arıtma tesislerinden biri olacak Ambarlı AAT için
ihtiyaç duyacağımız kaliteli insan gücü ve yabancı firmada çalışmanın zorluklarının üstesinden gelecek personel
bulabilme düşüncesi bizi kaygılandırıyordu.
Bizim gibi yabancı firmalar için olmazsa olmaz personel özelliklerinden biri de mesleki ve konuşma İngilizcesini
çok iyi şekilde kullanabilmektir. Teknolojinin ilerlemesi sonucu insanlar bulundukları yerlerden telekonferans, email, uzaktan erişim ve sunum gibi olanaklarla çalışma arkadaşlarıyla iletişime geçebilmektedir. Biz de Almanya
merkezimizde bulunan altyapıyı kullanarak dünyanın farklı yerindeki projelerimize erişim sağlayabilmekte teknik
ve idari konularda Almanya’daki yetkililerle haberleşebilmekteyiz. Bu yüzden iki farklı anadile sahip iki ülke
arasındaki haberleşmenin ortak dili İngilizce olmaktadır.
Istanbul ofisimize elemanlar alırken öncelikle İngilizce bilgilerini test ettik. Marmara Üniversitesi Çevre
Mühendisliği’nden mezun olan arkadaşlarda mesleki ve konuşma İngilizcesinin yeterliliğini gördükten ve de
Çevre Mühendisliği alanındaki eğitimlerinden emin olduktan sonra sadece iki adet Çevre Mühendisi kadromuza
ekledik ikisi de Marmara mezunuydu.
Yaklaşık dört yıldır çalıştığımız bu arkadaşlar çeşitli kereler Almanya’daki merkezimizde eğitimlere katılarak
kendilerini geliştirmişler ve diğer Türk teknik personel ve Almanya arasında bir bağ kurulmasını sağlamışlardır.
PWT’nin diğer firmalardan farklı bir hiyerarşik yapısı mevcuttur. Bizde departman, departman şefi, kısım şefi,
teknik müdür, müdür yardımcısı gibi unvanlar bulunmamaktadır. Bizim teknik müdürümüz gerektiğinde teklif de
hazırlamakta, satın alma da yapmaktadır. Bizim görüşümüze göre bir proses mühendisi sadece teklif hazırlama
veya sadece hidrolik hesapları değil, tüm projeye hakim olmalı ve hatta makine mühendisliği veya elektrik
mühendisliği kapsamına giren konularda detaylı olmasa da fikir sahibi olmalıdır.
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezun arkadaşlarımızın bu mantaliteye uyum sağladıklarını görünce,
Eylül 2011 tarihinde imzaladığımız Samsun Projesi’nde eğitilmek ve çalıştırılmak üzere 2 yeni Marmara Çevre
Mühendisliği mezununu daha kadromuza kattık.
Türkiye bizim çok önem verdiğimiz bir pazardır. Bu bağlamda belli başlı ihalelere katılmaya devam ediyoruz ve
de edeceğiz.
Türkiye’nin çevre sorunlarını halletmiş uygar ve temiz bir ülke olması yolunda siz değerli akademisyenlere büyük
işler düşmektedir. Bizler de müteahhit firmalar olarak, etkili ve verimli tesisler inşa etmek ve işletilmesini
sağlamakla yükümlüyüz. Bu nedenle sizin yetiştireceğiniz iyi eğitimli, kültürlü, takım çalışmasını bilen
mühendislere ihtiyacımız vardır.
Bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar diler, PWT olarak her konuda işbirliğine açık olduğumuzu bildirmek
isterim.
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