AZ Jordan

Inovativni proizvodi in pristopi, začinjeni z izkušnjami
Branko Jordan je že prekaljen podjetnik, podkovan
s tehničnim in menedžerskim znanjem, ki ga
je nabiral najprej kot štipendist in pozneje kot
direktor več podjetij. Od leta 2008 vodi podjetja AZ
Jordan, ki ga je ustanovil z nemškim partnerjem AZ
Industrietechnik, in v okviru katerega je poslovni
prostor najel v zasavskem mrežnem inkubatorju.
Branko Jordan. Foto: Tatjana Polanc Kolander

Podjetniški inkubatorji v vseh treh zasavskih občinah so namenjeni spodbujanju podjetništva ter odpiranju novih delovnih mest, gospodarski obnovi
regije in njenemu razvoju. Branko Jordan podpira takšne podjetniške spodbude, ki jih v Zasavje po njegovem mnenju uspešno uvaja Regionalni center
za razvoj. Z izzivom, kako dodatno spodbujati zasavsko podjetništvo, se je namreč tudi sam srečal, ko je bil v izvršnem svetu Občine Trbovlje zadolžen
za področje podjetništva »Strinjal bi se, da stisnjene zasavske pokrajine tudi miselno omejujejo tukajšnje prebivalce, čeprav za mlajše generacije to ne
drži več tako močno kot za starejše.« Sam je okvire Zasavja in tudi Slovenije prerasel. Vedno je bil, pravi, dovzeten za novosti, druženje in spodbujanje
ljudi. In danes mu ni težko sesti v avto in se odpeljati, na primer, v Amsterdam.
Kot direktor podjetja AZ Jordan, v katerem je za zdaj še edini zaposlen, je tudi sicer največ na poti. Na skrbi ima predstavljanje in prodajo izdelkov v
kar 13 državah, od Slovenije, Italije, do Romunije, Grčije in Izraela. Gre za sodobne in inovativne izdelke v inštalaterski panogi in industriji, predvsem
na področju toplotnih izmenjevalcev. V prvem primeru so to ﬂeksibilne cevi iz nerjavečega jekla, ki nadomeščajo bakrene, primerne so za vse medije
(vodo, plin, nafto, komprimiran zrak …) in so zaradi svoje gibljivosti preproste za uporabo in primerne tudi za zahtevnejše strojne napeljave. Zavite
cevi tudi na področju industrije predstavljajo korak naprej, saj imajo zaradi strukturirane oblike dvakratno površino običajnih gladkih cevi in kot take
oddajajo tudi dvakrat več toplote. Produkte glede na potrebe industrije izdelujejo v sestrskem podjetju na Češkem, imenovanem AZ Pokorny.
»V dogovorih z nemškim partnerjem, ki je v Nemčiji z gibljivimi jeklenimi cevmi osvojil že 60 odstotkov trga v panogi strojnih inštalacij, obenem pa je
tudi eden največjih poznavalcev in proizvajalcev ventilov, se dogovarjamo za postavitev proizvodnje tudi na področju, ki ga pokrivam,« pravi Branko
Jordan. »Želel bi si, da bi bilo to v Sloveniji, morda celo v Trbovljah.«
Časi so podjetništvu spet bolj naklonjeni. Ko je ustanovil svoje podjetje, se je namreč začela gospodarska recesija. Prej rekordni prodajni rezultati so
čez noč padli. »Ker sem začel praktično iz ničle, vlagam veliko energije v informiranje in predstavljanje produktov. Stvari se izboljšujejo. Vsak dan se
odpirajo nove možnosti.« Medtem ko so v Sloveniji njegovim produktom naklonjeni, so hrvaški inštalaterji še malo bolj konzervativni. Spet drugače je
v Srbiji, kjer podobne izdelke zaradi konkurenčnega ponudnika že poznajo in si mora prizadevati biti boljši. »V vsaki državi je zgodba malo drugačna.
Najtežje pa je v Izraelu, kjer je za izdelke potreben njihov tehnični certiﬁkat, ki je eden najzahtevnejših, pa tudi dragih. Dejstvo, da na njihovem trgu
prodajajo tudi kitajske družbe, priča o tem, da kitajski izdelki niso nujno vedno slabi.«
Podjetnost je po njegovem mnenju nekaj, kar v človeku je ali pa ni. Sam je bil že od nekdaj, pravi, zelo dejaven. V direktorske vode pa je padel po spletu
okoliščin. Po težavah v trboveljski Livarni je pri 29 letih ostal v podjetju z najvišjo izobrazbo in čez noč so ga postavili za direktorja. Začel se je dodatno
izobraževati, tudi tujih jezikov se je naučil. Po devetih letih je prevzel trboveljsko Orodjarno, nakar so ga povabili v Kovino Šmartno. »Prišel sem v času
razpadanja jugoslovanskega trga in začel delati z nemškimi družbami. Čeprav so vsi mislili, da bo šla takrat Kovina v stečaj, smo zrasli.«
V Kovini je pustil svoj pečat tudi med sodelavci, kjer se je, pravi, trudil za dobrobit družbe in zaposlenih. Bil je med prvimi, ko je v letih 2005–2006
implementiral novo metodo vodenja po sistemu uravnoteženih kazalnikov (Balanced Scorecard), ki ne temelji le na ﬁnančnih kazalcih, temveč
vključuje tudi človeške vire in kakovost.
»Razdajanje energije sodelavcem, zaposlenim, ki včasih prehitro enačijo vodjo s »tajkunskimi« zgodbami, človeka tudi utrudi … Morda sem tudi zaradi
tega želel iti na svoje. Se mi pa zdijo partnerske povezave z lastniškimi deleži odličen menedžerski pristop, saj enako motivirajo vse partnerje za poslovni
uspeh.«
Svojega delovanja pa Branko Jordan ne usmerja le v podjetništvo, temveč se posveča tudi družini, hčeri sta že študentki, pravi. Je član Lions kluba Brin
Trbovlje, od srednješolskih let pa je tudi velik ljubitelj plesa in dolgoletni plesni učitelj. Lansko leto je ustanovil plesni klub Samba Pa Ti s sedežem v
Trbovljah, v katerem združuje ljubitelje standardnih in latinsko ameriških plesov vseh generacij.
»Druženje,« pravi, »je pogoj, da ljudi motiviramo za delovanje, pa naj bo to na kateremkoli področju.«

Sredstva za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja so dodeljena s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo

