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A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Horváth Péter

Beosztás:

Logisztikai vezető

Intézmény:

Ice Solution Kft.

Szakterülete:

raktározás, disztribúció, vevőszolgálat, FMCG, logisztikai tanácsadás,
szerződéses logisztikai szolgáltatás

Egyéb:

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

1.

Pannontej Zrt. (Medve, Pannónia, Karaván márkák) logisztikai vezető
vevőszolgálat, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

•

Sole-Mizo Zrt. logisztikai igazgató
•

vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, beszerzés

•

tejbegyűjtés

Szentkirályi Ásványvíz Kft. logisztikai igazgató
vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

•

Barabás Téglakő Kft. Logisztikai vezető
vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, gyártás tervezés

•

Jelenleg az Ice Solution Kft. logisztikai vezetője
szerződéses logisztikai szolgáltatás, ügyfélszolgálat, raktározás (fagyasztott, száraz).

•

2.

3.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
1.

Bongrain cégcsoport (Pannontej Zrt., Veszprémtej Zrt.) közös belföldi disztribúciós rendszer kialakítása

2.

Bonafarm cégcsoport (Pick, Sole-Mizo) közös belföldi disztribúciós rendszerének létrehozása

3.

Progresszív díj az év logisztikai megoldásáért (Sole-Mizo Zrt.)

4.

Szentkirályi Ásványvíz Kft. részben automatizált anyagmozgatási technológiával ellátott központi raktár
megvalósítása

5.

Az MLBKT FMCG platform elindításában való aktív részvétel

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A hazai logisztikai szakma számára egy életteli szakmai közösségi tér biztosítása, építkezve az elmúlt több, mint
két évtizedben elért eredményekre, megvalósult célkitűzésekre, egészséges mértékben elegyítve azokat a
digitális korszakban felnövekvő fiatal generációk igényeit is szem előtt tartó újszerű szolgáltatásokkal,
programokkal.

4.

2

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

A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnék helyezni a szervezet regionális aktivitásának növelésére mind az
oktatás, mind a rendezvények tekintetében. Lehetőségeimhez mérten szeretnék nagyobb aktivitással részt venni
az FMCG platform munkájában, és a raklap munkacsoport tevékenysége is fontos számomra.

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

A jelenlegi elnökség tagjaként a szervezet regionális jelenlétének fejlesztésén, valamint az oktatási tevékenység
regionális kiterjesztésén fáradoztam. Részt vettem a raklap munkacsoport munkájában, és bár e téren objektív
okokból sajnos csak kis lépésekkel tudunk haladni, a tervezett elképzelések szisztematikus megvalósítása
nagyban hozzájárulhat a raklap kezelés, forgalmazás ismert anomáliáinak felszámolásához. Csekély mértékben
ugyan, de részt tudtam vállalni a kongresszusok lebonyolításában (szekcióvezetői feladatkörben). Amire igazán
büszke vagyok, hogy 2017-ben a társaságunkon belül sikerrel elindítottuk és azóta is nagy aktivitással működik
az FMCG platform, bár jómagam sajnos az indulást követően már csekély energiát tudtam e tevékenységre
mozgósítani.

5.

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

Ne légy felszínes!
„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed…” Prédikátor könyve 9:12

