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Marcin Skrowonek is helemaal op zijn 

plek bij de GEA fabriek in Den Bosch 
 

“Natuurlijk: ik heb kansen gekregen,   

maar ik heb vooral kansen gegrepen!” 

 

Als passie iets is waar je vol voor gaat, nou dan zit Marcin Skrowonek (30) boordevol passie. Ga 

maar na: nog geen vijf jaar geleden ging hij vanuit Polen - om precies te zijn vanuit Cisowa, een 

dorpje op een uurtje van Krakau - zijn vader achterna. Die werkte al jaren als spuiter bij de GEA 

fabriek in Den Bosch, die voorheen Grasso heette. Marcins achtergrond? De 

automonteurschool, zij het niet afgemaakt. Marcins vurige wens? Werk, een baan! 

Zijn vader vroeg eens wat rond bij collega´s. Of zij misschien een paar handige Poolse handjes 

konden gebruiken. En of Marcin een keer mocht komen rondkijken, sfeer proeven.  Dat mocht. 

Sterker nog, of hij de dag daarna meteen weer kon komen. Want ja, ze konden die handige 

Poolse handjes prima gebruiken.   

In de ´wasmachine´ 

Marcin: “De mechanische afdeling, daar ben ik begonnen. In de ´wasmachine´ moest ik elk 

onderdeel schoonmaken. Om het daarna te drogen in de droogcabine. En ik mocht ook 

onderdelen afpersen, om hun dichtheid te controleren. “ 

Daarna was het door naar de afdeling voormontage. Daar ging het vooral om het voorbereiden 

van zaken als oliepompen en kleppen. Zodat de monteurs in de montagelijn zo vlot mogelijk 

hun werk konden doen.  
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Marcin: “Dat heb ik een half jaar gedaan. Toen mocht ik aan de slag in de testlijn. Dus ook in 

wat hier de bunker heet. Daarin testen wij bij een druk tot wel 38,5 bar de sterkte van onze 

compressoren. Dat heb ik in totaal zo´n anderhalf, twee jaar gedaan. En nu, nu ben ik als 

allround monteur overal actief op de montage-afdeling. “ 

Vaste aanstelling 

Zo goed en zo snel ging het dus, zo snel en goed gaat het nog steeds met Marcin. Hij heeft niet 

alleen werk, hij heeft helemaal zijn draai gevonden gevonden bij GEA. Sinds twee jaar heeft hij 

dan ook een vaste aanstelling. “Dat heeft alles te maken met hoe ik hier ben opgevangen. 

Helemaal in de geest van ´We are GEA´. Wij, alle bedrijven binnen GEA, maar zeker ook alle 

collega´s, wij zijn GEA. Samen. Ook al heeft iedereen een eigen rol binnen het geheel, we staan 

allemaal klaar voor elkaar. Met advies en met hulp. Juist die manier van werken heeft ervoor 

gezorgd dat ik hier vanaf dag één helemaal op mijn plek ben. Samenwerken is fijn. Want juist 

dat draagt ertoe bij dat wij onze klanten de hoogste kwaliteit kunnen blijven bieden. Dat wij, 

dat onze compressoren de beste blijven. Dat dat lukt, daar ben ik trots op. En ik ben er zeker 

ook trots op dat ik daar als medewerker een rol in heb. Want als wij de beste willen blijven, dan 

moet ik in mijn werk ook de beste zijn. En blijven! “ 

Kansen gegrepen 

Over trots gesproken: hoe dankbaar hij ook was en is voor de kansen die GEA hem heeft 

gegeven en nog geeft, hij is - al durft hij het in al zijn bescheidenheid bijna niet hardop te 

zeggen - ook best trots op hoe hij ze heeft gegrepen. Op hoe hij zich heeft ontwikkeld. En nog 

steeds blijft ontwikkelen.  

Sinds december 2019 heeft hij er weer meer verantwoordelijkheid bij. Op de montage-afdeling. 

Daar waar alles wat binnen de fabriek wordt geproduceerd eigenlijk samenkomt. Om 

uiteindelijk als de ideale, optimaal functionerende en volledig klantspecifieke GEA-unit de 

fabriek uit te gaan.  

Marcin: “Ook al is het nog steeds een onderdeel van de montage, het is toch weer een andere 

tak van sport. En zeker weer een verbreding van mijn vak- en werkgebied. Die gelukkig, want 

daar ligt toch mijn hart, raakvlakken houdt met monteren, met sleutelen, met zelf iets maken.” 

Gedrevenheid 

Zijn gedrevenheid en passie zijn niet nieuw. Integendeel, ze hebben zich door de jaren heen 

ontwikkeld. Met name door het vele sporten dat Marcin deed. Volleybal - ook in Polen een 

grote sport - en voetbal speelde hij. En hij liep hard. Best fanatiek en serieus allemaal. Hij is er 

de man door geworden die hij nu is.  
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Maar, veel sporten doet hij niet meer. Zeg maar helemaal niet meer. Hij heeft andere, 

belangrijkere prioriteiten nu: “Naast mijn werk ligt de focus compleet op mijn gezin. Ik ben 

verloofd en ga over ruim een jaar trouwen met mijn Natalia. We hebben al een dochtertje, 

Malwina, van tweeëneenhalf en een tweede kind is op komst. En we zijn net verhuisd van 

Handel, bij Uden, naar Helvoirt. Druk genoeg dus. “ 

Een blik op de toekomst: hoe ziet hij zichzelf over zo´n vijf jaar? Marcin: “Dan ben ik aan de ene 

kant druk met de opvoeding van mijn kinderen. Tweetalig natuurlijk. Nederlands omdat ons 

leven op de eerste plaats hier is. En blijft. Kijk naar mijn werk: ik denk niet dat het zo goed was 

gegaan als ik geen moeite had gedaan om Nederlands te leren. Maar thuis zullen we ook Pools 

blijven spreken. Om het contact met de familie in Polen zo makkelijk en zo goed mogelijk te 

houden. “ 

Verder groeien 

Om op zijn werk door te gaan, het moet wel heel raar lopen wil hij over vijf jaar niet nog steeds 

aan de slag zijn bij GEA. Marcin: “Over tien jaar ook. En over twintig jaar. Ja hoor, ik zie mij hier 

mijn pensioen halen. Ik heb het prima naar mijn zin. Krijg steeds weer mooie kansen om steeds 

verder te groeien. Ga elke dag met plezier naar mijn werk. Wat wil ik nog meer?! Ja, misschien, 

als de kinderen wat groter zijn, iets meer sporten. “ 

 

 

 


