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Przedstawiamy Patricka Dueppuis, nowego prezesa firmy Swagelok Republika Czeska, Polska,
Słowacja
Aby wywołać zmianę, zmień sposób działania – kiedy miałem 15 lat,
przekonałem moich rodziców, by pozwolili mi podjąć pracę dorywczą
zamiast po prostu mieć wakacje. W tym czasie nie miałem pojęcia, jak
istotny wpływ na moją przyszłą karierę będzie mieć ta decyzja. Było to
w 1996 r. i był to mój pierwszy kontakt z firmą Swagelok. Pomagałem
w magazynie w centrum dystrybucyjnym w Stuttgarcie w Niemczech.
Po tym jak zostałem przyjęty do wyższej szkoły technicznej w 2001 r.,
DaimlerChrysler zaproponował mi praktykę na stanowisku asystenta w
dziale zarządzania. Pomyślne ukończenie studiów w 2004 r. utorowało
mi drogę do zatrudnienia i przeniosłem się do działu finansów, gdzie
miałem przyjemność zdobywać doświadczenie jako kontroler
pierwszego stopnia. Na tym stanowisku nabyłem kompetencje
biznesowe i finansowe.
Podczas mojej pracy w DaimlerChrysler nie straciłem jednak kontaktu
z firmą Swagelok. W 2006 r. Swagelok Stuttgart poszukiwał nowego
kierownika ds. przetwarzania zamówień. Pracę na tym stanowisku można było połączyć ze studiowaniem
na odległość, więc postanowiłem ponownie dołączyć do rodziny Swagelok.
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów zaawansowanych z marketingu międzynarodowego na Swiss
Distance University of Applied Science w Brig w Szwajcarii, zdobywałem dalsze doświadczenie
w zakresie rachunkowości i obsługi klienta. Zostałem kierownikiem działu rozwiązań Custom Solutions,
w przypadku których wiedza ekspercka firmy Swagelok umożliwiła nam osiągnięcie pozycji dostawcy
rozwiązań dla naszych klientów.
Będąc otwartym i chętnym do podejmowania nowych wyzwań, w 2011 r. zostałem mianowany inżynierem
sprzedaży. Na tym stanowisku nawiązałem bliską współpracę z naszymi klientami z branży chemicznej,
petrochemicznej, motoryzacyjnej, badawczo-rozwojowej i energetycznej, a także zdobyłem cenne
doświadczenie w kierowaniu zespołem spełniającym potrzeby klientów bezpośrednio z biura.
W 2018 r. byłem gotowy podjąć nowe wyzwania i dołączyłem wtedy do działu wsparcia dla dystrybutorów
firmy Swagelok, jako kierownik zespołu konsultantów biznesowych. Kierowałem między innymi zespołem,
który propagował sukcesy firmy Swagelok jako dostawcy rozwiązań na targach ACHEMA.
Mam zaszczyt zastąpić na stanowisku prezesa spółki Pana Reinholda Schustera, który został naszym
dystrybutorem w 2014 r. Jego ponad 40-letnia kariera w firmie Swagelok była pełna sukcesów, z których
może być dumny.
W imieniu naszego zespołu z przyjemnością przedstawiam Państwu firmę Swagelok Republika Czeska,
Polska i Słowacja, działającą pod nazwą Central Fluisystems s.r.o. Jesteśmy gotowi, aby stać się
nieodzownym, zaufanym i w pełni zespolonym podmiotem w łańcuchu wartości Państwa firmy. Spełnimy
Państwa potrzeby w zakresie zoptymalizowania wydajności układów przepływowych, oferując szkolenia,
obsługę oraz innowacyjne i przełomowe rozwiązania.

