
 

 

   

   

 

Thorsten, proszę przedstaw się krótko. 

Nazywam się Thorsten Weinmann. Mam 46 lat i jestem szczęśliwie żonaty. 

 

 

Czym zajmujesz się w firmie vision-tec i jak długo jesteś w niej zatrudniony? 

Jestem "sprzedawcą", choć naszą pracę sprzedażową postrzegamy bardziej jako doradztwo 

techniczne. Jak długo już tu jestem... O tak, to prawda, od początku. 

 

 

Co wyróżnia Twoją pracę w służbie terenowej? Jak wygląda twoja codzienna organizacja pracy? 

Szczególną rzeczą jest tak naprawdę osobisty kontakt z klientami i zmiany na rynku, na które 

trzeba reagować. To po prostu sprawia, że dzień roboczy jest ekscytujący i ciekawy. Z jednej 

strony mój dzień pracy jest zawsze taki sam, a jednak zawsze inny. Różnorodność znajduję w 

codziennym kontakcie z różnymi ludźmi i ciągle zmieniającymi się wymaganiami rynku. 

 

 

Jaki jest Twój program kontrastowy do tych wielu spotkań i podróży samochodem w ciągu 

tygodnia? 

Jest tylko jedna odpowiedź: SPORT. Jako były maratończyk odkryłem w sobie miłość do kolarstwa 

szosowego. W każdą podróż służbową zabieram ze sobą mój rower wyścigowy. Gdy tylko 

docieram do hotelu, wskakuję w ubrania kolarskie i wsiadam na rower. 

 

 

Jakimi trzema słowami opisałbyś vision-tec? 

Familiarnie, świetne współpracowniki i innowacyjnie. 

 

 

Proszę dokończyć poniższe zdania (i nie zastanawiać się zbyt długo): 

 

→ Kiedy nie pracuję, ... 

… jestem rodzinnym człowiekiem. 

 

→ Gdybym był zwierzęciem, najbardziej chciałbym być ...   

... psem u boku mojej żony, bo wtedy byłbym rozpieszczany od rana do nocy. 

 

→ Idealny dzień zaczyna się z ... 

... kawą 

i kończy się ... 

... z uśmiechem na twarzy. 

 

→ Gdybym miał utknąć na bezludnej wyspie, wolałbym mieć ze sobą trzy następujące rzeczy: 

1. wędka, 2. nóż, 3. namiot 

 

→ Nie mogę żyć bez ... 

… mojej rodziny. 

 

→ Muszę jeszcze ... 

… nie ma nic, co miałabym na swojej liście rzeczy do zrobienia. 

 

→ Moje motto życiowe: 

Nie mów, tylko rób. Przyjaciel powiedział mi pewnego dnia dobre powiedzenie, które to 

podsumowuje: "Życie dzieje się tam, podczas gdy ty siedzisz w środku i robisz plany. 

 

 

 


