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1.

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

Az elmúlt 24 évet a kiscsomagszállításban
kiscsomagsz
töltöttem, 12 évet a UPS Magyarország
Magyarorsz
Kft-nél, különböző
pozíciókban, majd a következő 12 évet,
é
egészen 2018.04.16-ig a DPD Hungaria Kft-néll töltöttem
t
mint a vállalat
ügyvezetője.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A DPD-nél töltött idő alatt a vállalat
llalat az elmúlt
elm 12 évben egy 560 milliós árbevételű cégbő
ől 10 milliárdos bevételű
cég, ami, Magyarország
g egyik piacvezetőjévé
piacvezet
nőtte ki magát ebben az iparágban,
gban, minden évben nyereséget
termelve.
Jelenleg több mint 650 futár és
s 245 alkalmazott dolgozik nap mint nap a küldemények
k
nyek kézbesítésében
k
és az
ügyfélkör kiszolgálásában. Egyedülálló megoldásokat vezettünk be a szolgáltatási palettán,
palett
mely egyrészről
lokális, másrészről nemzetközi
zi kezdeményezésen
kezdem
alapul.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A logisztikai szakma összefogása,
sa, kapcsolatépítés
kapcsolat
és
s megmaradni az egyetlen hiteles szakmai szervezetnek,
melyre a tagok támaszkodhatnak,
maszkodhatnak, egy olyan fórumot
f
teremtvén nekik, ahol megoszthatják
k a szakma minden
ágazatával kapcsolatos kérdéseiket.
seiket.

4.

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

Mint a rendezvényekért, programokért felelős alelnök, továbbra is ezt a vonalat szeretnem vinni, bízva abban,
hogy a programsorozatokkal növelj
veljük a tagságot, mert lehetőséget biztosítunk
tunk a szakma képviselőinek
k
a
fejlődésre ezáltal.

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 kongresszus programja alakítása
sa közben
k
különböző témákban előadókkal
kkal egyeztetve sikeres szekcióüléseket
szekci
tartottunk.
Folytatni kívánom a szabadidős
s programokat is, mert hiszem, hogy kötetlen
k
beszélgetések
sek alatt nagyon hasznos
és hatékony információáramlást
st lehet biztosítani
biztos
és a kapcsolatok építésének
nek ez az egyik legjobb módja,
m
ezért a
sportrendezvényeket továbbra
bbra is fontosnak tartom, ezt a vonalat mindenképpen kívánom
nom folytatni, ahogy tavaly
elkezdtük az első MLBKT focikupával.
val.
A társszervezetekkel való kapcsolattartás
kapcsolattart is jelentős, ahogy három éve a SZEK.org-al
al elkezdődött
elkezd
egy szakmai
együttműködés.
Fontosnak tartom a vállalatlátogatá
ásokat, melyek lehetőséget nyújtanak egy-egy cég
g működésének
m
alaposabb
megismerésére.
Hasznos volt az első üzleti
zleti reggeli eseményünk,
esem
ezt is folytatni kívánom, különböző előad
adók megkeresésével, az
aktuális témák mentén.

5.

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

Hiszem, hogy a logisztika az az iparág,
ipar
melyre mindig szükség
g van es lesz is annak ellenére,
ellen
hogy a technológia
mennyire fejlődik. Ezért ez a pálya
lya hosszú
hossz távon nyújt lehetőségeket és rendkívül érdekes
rdekes kihívásokat.
kih

