
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA PRASY  

Kevin Krappmann otrzymuje nagrodę im. Güntera Schwanka  

 

Wręczenie nagrody w siedzibie Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider 

 

Kronach-Neuses. Kevin Krappmann, jako jedna z dziesięciu osób z najlepszymi wynikami 

w całych Niemczech ukończył kształcenie na kierunku mechanik procesów technologii 

tworzyw sztucznych i gumy. Za swoje osiągnięcia został nagrodzony cieszącą się uzna-

niem nagrodą im. Güntera Schwanka. 

 

Nagroda im. Güntera Schwanka jest przyznawana corocznie, od 2000 r., dziesięciu najlepszym me-

chanikom procesów technologii tworzyw sztucznych i gumy. Na patrona tego wyróżnienia wybrano 

pioniera i wizjonera branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, Güntera Schwanka, który jako prezes 

(a następnie prezes honorowy) stowarzyszenia przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych (Ge-

samtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.) oraz jako honorowy członek zarządu Stowa-

rzyszenia Półproduktów i Produktów Konsumenckich z Tworzyw Sztucznych e.V., zawsze opowiadał 

się za promocją młodych talentów, która jest głównym filarem dalszego rozwoju naszej branży. Pula 

nagród opiewa na 5000 euro. 

 

 
 

 

 
 

2 lipca 2021 r. Kevin Krappmann (na zdjęciu z przodu, trzymający dyplom), w siedzibie Grupy przedsiębiorstw w Kronach-Neuses 

otrzymał dyplom oraz nagrodę imienia Güntera Schwanka. W uroczystości wzięli udział: Klaus-Uwe Reiß (prezes zarządu pro-K 

Stowarzyszenia Półproduktów i Produktów Konsumenckich z Tworzyw Sztucznych e.V.); Stefanie Dietzel (kierownik DS.Academy), 

Thomas Piontek (opiekun praktyk w dziale technologii wtrysku), Alexander Lang (kierownik jednostki kształcenia zawodowego w 

Hofie, oddział zamiejscowy w Rehau). Thomas Stadelmann (prezes Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider), Bernd Tschernitschek 

(kierownik ds. kształcenia technicznego), Kevin Krappmann (zdobywca nagrody im. Güntera Schwanka), Malte Mornhart (członek 

zarządu  

ds. finansowo-administracyjnych), Parag Shah (członek zarządu  

ds. sprzedaży, marketingu, zakupów i zarządzania programami), Stefan Knoll (członek zarządu ds. technicznych) oraz Ralf Olsen 

(naczelny członek zarządu pro-K Stowarzyszenia Półproduktów i Produktów Konsumenckich z Tworzyw Sztucznych e.V.). 
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Oprócz nagrody pieniężnej, która przypadła Kevinowi Krappmannowi, wyjątkowe znaczenie ma uho-

norowanie laureata, szkoły, do której uczęszcza, jak również przedsiębiorstwa, w którym odbywa 

praktykę zawodową.  

 

 

Profil Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider 

 

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider z siedzibą w Kronach-Neuses (Górna Frankonia), ugruntowała 

swoją pozycję jako specjalista w zakresie najwyższej jakości części wyposażenia wnętrza samocho-

dów  - począwszy od innowacyjnych systemów nawiewowych, przez wysoce zintegrowane osłony, a 

skończywszy na złożonych modułach tablic rozdzielczych i konsol środkowych, jak również elemen-

tach z obszaru mechatroniki i elektroniki. W ubiegłym roku grupa firm osiągnęła sprzedaż w wyso-

kości 436 milionów euro, zatrudniając około 4000 pracowników na całym świecie. Dział mechaniki 

procesów technologii tworzyw sztucznych i gumy. w Dr. Schneider wyszkolił dotychczas sześciu 

młodych pracowników.  

 

 

Thomas Stadelmann: „Moglibyśmy wyszkolić jeszcze więcej młodych ludzi, gdyby tylko udało nam 

się znaleźć więcej chętnych na rozpoczęcie praktyk w naszym przedsiębiorstwie. Naszym wyzwaniem 

w najbliższych latach będzie zapobieganie niedoborom wykwalifikowanej kadry”. 

 

 

Opis stanowiska 

 

Dopiero w 1974 roku w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Niemczech określono pierwszy 

zawód w tym kierunku: mechanik procesów technologii tworzyw sztucznych i gumy. Kierunek ten 

podzielony jest na siedem obszarów tematycznych. Nauka trwa zwykle trzy lata i odbywa się w 

trybie dualnym, na który składa się praktyka w miejscu pracy i nauka w szkole. Praktykę podzielono 

na część ogólną i sprofilowaną: Część ogólna obejmuje tematy z zakresu: struktury i organizacji 

przedsiębiorstwa, zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i zarządzanie materiałami oraz BHP. Natomiast 

druga część praktyk możliwa jest na jednym z siedmiu sprofilowanych kierunków: wypraski, półpro-

dukty, wielowarstwowe części gumowe, komponenty, technologia kompozytów włóknistych, okna z 

tworzyw sztucznych, produkcja mieszanek i barwników do plastiku. Po zakończeniu praktyki można 

kontynuować naukę i zostać mistrzem przemysłowym lub technikiem tworzyw sztucznych i gumy 

lub, w zależności od wcześniejszego wykształcenia, podjąć studia na kierunku inżynier tworzyw 

sztucznych. 

 

Kontakt pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e. V. 

Ralf Olsen 

Telefon +49 69 2 71 05-30 

E-Mail: ralf.olsen@pro-kunststoff.de  

Internet https://www.pro-kunststoff.de/branche/ 
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Dr. Schneider Unternehmensgruppe | Kurzportrait  

 
Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider z siedzibą w Kronach-Neuses to wiodący producent  najwyższej klasy elementów 

wyposażenia wnętrza samochodów: począwszy od innowacyjnych systemów nawiewowych, przez wysoce zintegrowane 

osłony, a skończywszy na złożonych modułach tablic rozdzielczych i konsol środkowych, jak również elementach z 

obszaru mechatroniki i elektroniki. Jako strategiczny partner naszych klientów pracujemy nad inteligentnymi rozwiąza-

niami dla branży motoryzacyjnej przyszłości. Ponad 4000 pracowników zatrudnionych w ośmiu zakładach produkcyjnych 

w Niemczech, Chinach, Polsce, Hiszpanii i USA oraz w biurach sprzedaży na całym świecie, z pełnym zaangażowaniem 

realizuje projekty firmy dla firmy, zawsze kierując się hasłem: „Focus on Excellence“. Nasze kompetencje jako dostawcy 

są kompleksowe – od najnowszych technologii w budowie maszyn i urządzeń poprzez zaawansowane technologie for-

mowania wtryskowego i lakierowania aż po przyszłościowe technologie montażu i produkcję zintegrowanych podzespo-

łów elektronicznych. To dlatego mamy przyjemność pracować dla najbardziej znanych i cenionych marek samochodów, 

takich jak: Audi, BMW, Daimler AG, Ford, Jaguar/Land Rover, Porsche, Renault, Toyota, Volvo oraz koncern VW. Na 

czele Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, która jako rodzinna firma założona została w 1927 r. przez Franza Schnei-

dera seniora, stoją obecnie Thomas Stadelmann (CEO) oraz Parag Shah, Malte Mornhart, Stefan Knoll und Antonio 

Ramos. 

 

Kontakt dla prasy  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider  

Ria Schuberth, Kierownik działu komunikacji/ rzecznik prasowy  

Lindenstraße 10-12 

96317 Kronach-Neuses  |  niemcy  

Telefon: +49 9261 968-1352 

E-Mail: ria.schuberth@dr-schneider.com 
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