MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Gábor Zsolt

Beosztás:

Ügyvezető

Intézmény:

ProcurCon Kft., http://www.procurcon.hu/

Szakterülete:

Nagyvállalati beszerzés, beszerzés stratégiai kérdései,
beszerzési folyamat és szervezet hatékonyságnövelése,
valamint beszerzési tanácsadás, átvilágítás, munkatársak
fejlesztése, megtalálása

Egyéb:

MLBKT Elnökségi tag (2010 óta), BVK Alapító és Vezetőségi Tag (2002 óta), MCIPS

1.

Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban
tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben:

Közel 25 év beszerzési és logisztikai területen szerzett multinacionális (GE, MOL, Telenor, Ericsson, Symbol)
vezetői tapasztalat után, körülbelül 5 éve fogtunk kollégámmal egy nagyvállalatokat támogató szolgáltatási
üzletbe.
A korábbi tapasztalatok bár szakterületileg fókuszáltak, mégis széles gyakorlati skálát felölelőek voltak:
beszerzési csapatok felépítése, fejlesztése, elektronikus beszerzési rendszerek bevezetése, vállalati integráció,
szolgáltatási központ kialakítása (SSC) 30+ országra kiterjedően, raktár-racionalizálás, új funkcionális stratégia
kialakítása és „eladása” a globális top menedzsment számára, stb.
Jelenleg cégünk a ProcurCon Kft. ügyvezetőjeként - kívülről segítjük CEO-k, CFO-k és más vállalati vezetők
beszerzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak megvalósítását. Portfoliónkban a szakterületi átvilágítások, a
tanácsadás, a beszerzési erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kihívásokra vonatkozó termékek találhatóak
meg, ez utóbbinál pld. a magas színvonalú beszerzés szakmai tréningek.
Nem munkahelyi, de a szakmához kötődő tevékenységeim közül kiemelném a Beszerzési Vezetők Klubjának
megalapításában, és az elmúlt 16 évben annak fejlesztésében játszott szerepemet, illetve az angliai
munkaperiódusom alatt az ottani szakmai szervezetben (CIPS) vállalt aktív tevékenységemet (Thames Valley
Branch – vezetőségi tag).
Aktív tagja voltam annak a kis csoportnak, aki 8-9 évvel ezelőtt „összerakta” az első hazai, beszerzési-menedzser
diplomát adó, MLBKT-Corvinus színekben elindult (2010) képzés tematikáját és tananyagának egy részét. De
hasonlóan aktív tagja voltam az első önálló, MLBKT-BVK beszerzés-szakmai konferencia (2012) elindító
csapatának, akikkel idén már a hatodik ilyen konferenciát szerveztük. Szintén aktív motorja voltam és vagyok a
beszerzés és más szakmák társszervezetei között elindult párbeszédnek és együttműködésnek. Az MLBKT-nak
is igyekszem aktív Elnökségi tagja lenni és maradni (lsd. alább).

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
• MOL: új beszerzési stratégia megalkotása és bevezetése (2000)
• MOL: az akkori évek legnagyobb terjedelmű hazai e-beszerzési rendszerének elindítása (2001)
• Symbol: beszerzési SSC elindítása (2005)
• Ericsson: 8 egymást követő hónapban a vezetésem alatt álló magyarországi beszerzési csapat nyerte a 17
ország közötti szakmai versenyt (7 KPI kompozit adata) (2012)
• Beszerzési menedzsment Posztgraduális képzés beindításában (2010) való részvétel és fenntartásában
vállalt szerep (2010-2016)
• Önálló, általunk (MLBKT-BVK) szervezett beszerzés-szakmai konferencia elindítása és rendszeressé tétele a
tavaszi üzleti naptárban (2012-2018). Az MLBKT jelenleg második legsikeresebb rendezvénye az éves
programban.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A szakmában tevékenykedő kollégák közötti kapcsolatteremtést különböző, színvonalas szakmai fórumok és
más eszközök által, számukra szűrt és strukturált szakmai információnyújtást, a jövő logisztikusainak és
beszerzőinek támogatását és képzését, valamint szakmai érdekek képviseletét a gazdaságpolitikai vonalon.

2
4.

Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT stratégiai céljai
eléréséhez?

Folytatnám a Beszerzés szakma megfelelő képviseletét az Elnökségben. Továbbra is vállalom (kollégáimmal
közösen) az éves szinten legalább egy önálló beszerzési konferencia koordinálását, ami terveink szerint egyre
növekvő bevételt generál az MLBKT-nak. Hasonlóan aktív kívánok maradni a Kongresszus beszerzési
programjának szervezésében is.
Továbbra is aktív szerepet kívánok vállalni a Tagozatok fejlesztésében, az együttműködési lehetőségeik
feltárásában, az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló alelnöki csoportjában. Ezek mellett
továbbra is szívesen veszek részt az MLBKT oktatási programjának továbbfejlesztésében is.
A szakmák közötti párbeszédet és aktivitást továbbra is fontosnak tartom, a koordinációban ezután is szívesen
részt veszek.
Továbbra is fontosnak tartanám – és e célomról nem tettem le -, hogy létrejöjjön egy kvalifikációs rendszer a
beszerzésben és/vagy a logisztikában dolgozókra, akár a hazai piacra specifikusan. Ennek kialakításában is
szívesen vállalok szerepet, amennyiben ez a programba kerül.

4.a

Ha Ön már az előző időszakban is tagja volt az MLBKT Elnökségének, mutassa be mely területeken fejtett
ki aktív tevékenységet, mi volt a hozzájárulása az előző évek eredményeihez

Az elmúlt időszakban is folytattam a Beszerzés szakma képviseletét az Elnökségben.
A 2012-ben általunk elindított BVK beszerzés-szakmai konferenciánk idén májusban már hatodik alkalommal
kerül megrendezésre, ami nem csak az MLBKT és a beszerzési szakma hírnevét öregbíti a piacon, hanem komoly
bevételt is generál az MLBKT-nak.
Az elmúlt években az MLBKT Kongresszus egyik legstabilabban visszatérő és folyamatosan magas szinten
látogatott szekciói a beszerzés szekciók voltak, melyek programjának kialakításában a kezdetektől fogva aktív
szerepet vállaltam egy 2-3 fős bizottság részeként.
Aktívan vettem részt az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló alelnöki terület (munkacsoport)
munkájában.
Az elmúlt periódusban addicionális tevékenységként bekapcsolódtam a Logisztika 2050 munkacsoport
munkájába is, és különböző témákban előterjesztéseket készítettem az MLBKT Elnökségnek (pld. Mentoring
program megvalósításának lehetőségei).

5.

Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az?

A digitális vonat robog, mindannyiunknak meg kell venni rá a helyjegyet – más szóval megtalálni azt a szeletét a
digitális fejlődésnek, ahol aktívan, lelkesedéssel tudjuk kivenni a részünket belőle.

