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Enics investeeris Elva tehasesse 5 miljonit eurot
6. septembril toimus Enicsi Elvas asuva tehase laienduse avamine. Käesoleval aastal
investeeris ettevõte laienduse ehitusse ja kaasaegse tehnoloogiaga seadmetesse 5
miljonit eurot. Järgnevatel aastatel on plaanis investeerimist uutesse seadmetesse
jätkata.
Tehase juhi Jaanus Aali sõnul on tegemist järjekorras juba neljanda Elva tehase
laiendusega. “Me kasvame ning oleme teinud olulisi investeeringuid uutesse
tehnoloogiatesse, et vastata meie klientide vajadustele üha keerukamate toodete järgi.
Automatiseerimine muudab meie tööprotsesse oluliselt efektiivsemaks, mistõttu võin
julgelt väita, et oleme maailma mastaabis oma valdkonna tipptegijad,” lisas Aal.
Läbi mitmesuguste kõrgtehnoloogiliste seadmete rakendamisega meie tootmises,
jätkame investeerimist oma töötajate oskustesse ja teadmistesse. “Meie eesmärk on
kasvada, mistõttu loome järgnevate aastate jooksul juurde töökohti, eriti kvalifitseeritud
elektroonika- ja tootmisala spetsialistidele. Usun, et Enics Eesti tehases on ainukordne
võimalus inseneridel näha lähedalt niivõrd kõrgel tasemel tipptehnoloogiat ja seda
päriselt ka kasutada,” ütles Aal.
Jaanus Aal toob välja, et koostöö kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga on sujunud väga
edukalt: “Oleme mitmeid kordi oma tehast laiendanud ning mul on hea meel, et nii Elva
linnavalitsus, kohalik kogukond kui ka partnerid on olnud meie ettevõtmiste suhtes
toetavad.”
Enicsi Elva tehases toodetakse erinevatele rahvusvahelistele klientidele keerukaid
suuremahulisi tööstuselektroonika lahendusi. Enics Eesti on suurim äriettevõttest
tööandja Lõuna-Eestis, mille töötajate ulatub pea 650 inimeseni. Enics Grupil on
Euroopas ja Aasias mitmeid tehaseid.
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Enics on koostööpartner kõrgtasemelistele ettevõtetele, kes tegutsevad energia,
tööstusautomaatika, transpordi, ehitusautomaatika ja mõõteaparatuuri valdkonnas. Olles üks
maailma suurimaid elektroonika tootmisteenusepakkujaid (EMS), aitame tööstusettevõtetel
väärtusahelat optimeerida ja konkurentsivõimet tõsta, seda nii produktiivsuse ja toodete
töökindluse tõstmise kui ka madalama aeg-raha suhte ja kogukulude läbi. Enics pakub EMS-i
teenuseid toote kogu eluea ulatuses alustades inseneriteenustest, täiemahulisest tootmisest ja
müügijärgsest teenusest kuni materjali ja tarneahela juhtimiseni. Meie maailmatasemel teenused
hõlmavad nii kiiret prototüüpimist kui ka uute toodete juurutamist (NPI), kulude vähendamise
teenuseid,
testsüsteemide arendamist, trükkplaatide (PCB) koosteteenust, moodulikooste, klienditoodete
remonti ja hooldust.
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Enicsi Elva tehas pakub kõiki tootmisteenuseid kulude suhtes konkurentsivõimelises asukohas
Euroopa turgude lähedal. Enics Eesti on suurim äriettevõttest tööandja Lõuna-Eestis, kelle
töötajate hulk ulatub pea 650 inimeseni. Enics Eesti kuulub Enics Gruppi.
Rohkem informatsiooni leiate lehelt www.enics.com.
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