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Egyéb:

MLBKT FMCG platform

1.

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

Az elmúlt majd 10 évben az Auchan logisztikáján különböző pozíciókban dolgoztam az Üllői disztribúciós
központban.
Olyan nagy projekteken-területeken dolgoztam, amelyek hozzájárultak cégünk versenyképességének javításához.
A magyarországi kereskedelmi hálózatunk ellátásának hatékonyságát javítottuk:
• a nem élelmiszer területek integrációja logisztikára 2009-10
• a zöldség-gyümölcs piacok központi raktáron keresztüli ellátása 2009
• központi házhozszállítás 2010-11
• új Auchan áruházak (volt Cora) integrációja logisztikára 2012
• Áruellátás hatékonyság 2013
Logisztika igazgató immár 4 éve vagyok az Auchannál, 2017 decemberben a Supply Chain igazgatói missziót is
megkaptam.
2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Arra, hogy ilyen izgalmas és nagy felelősséggel járó feladatom van.
A kitűzött terveket teljesítjük és az operatív vezetés mellett hatalmas projekteket is tudunk menedzselni.
Büszkén mondhatom, hogy szeretem a munkámat.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Szükség van egy olyan szakmai szervezetre, ahol egymással meg tudjuk osztani a szakmai kihívásokat,
egyeztetni tudunk a közös megoldásokról.
Konkrétan az ellátási lánc, már csak definíciója miatt is, vállalatokon átívelő folyamatokat jelent, muszáj tehát az
egész láncot érintő kérdésekben egy fórumot találnunk, ahol szakértői segítséggel megoldásokat kereshetünk.

4.

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

Kereskedelmi ágazattal kapcsolatos témákat képviselnék a fizikai és elektronikus kereskedelem területét is
beleértve.
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A kereskedőket érintő FMCG munkacsoport mellett 3 témát terveznék
1. Képzés- fiatalok bevonzása a szakmánkba/modernebb innovatívabb gondolkodás gyakornoki programok
2. Automatizálás: raktári megoldások az erőforrás hiány enyhítésére
3. Digitalizálás a logisztikai folyamatokban (EDI, DESADV, Master Data,…)
Azt gondolom, hogy egyrészt jó gyakorlatok kellenek, másrészt olyan szakmai bázis, ahol a jó szakemberek
egymásra találhatnak.

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

FMCG platform Stephan Skopp-pal.
Az ECR megszűnése után kerestem egy olyan szervezetet, ahol magyarul az iparágunk szereplőivel tudunk
szakmai munkát folytatni. Úgy gondolom ez sikerült, hasznosnak látom az áruátvételi és a forecast
munkacsoportok eredményeit

5.

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

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”
Sok változás előtt állunk, húzzunk fel vitorlákat 

