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Név:

Kellner Mária

Beosztás:

Ellátási Lánc Igazgató

Intézmény:

Béres Gyógyszergyár Zrt.

Szakterülete:

ellátási lánc menedzsment

Egyéb:

Év Logisztikai Menedzsere 2016, Tanúsított Logisztikai Szakértő

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

1.
•

A Béres Gyógyszergyár Zrt. belső ellátási láncának, áramlási folyamatainak összehangolása, ezáltal egy
korszerű és hatékony logisztika kiépítése. Továbbá a logisztikai szervezet létrehozása, amely minden
olyan tevékenységet integrál, amely a többi szervezetnek nem a sajátja, megszüntetve ezáltal a
vállalaton belüli tevékenység duplikációkat, és kihasználva a szinergiákat. Ennek az integrált beszerzési
és logisztikai rendszernek köszönhetően jelentős megtakarítás elérése a kiszolgálási színvonal
szintjének folyamatos emelkedése mellett. Továbbá ily módon lehetővé vált, hogy a vállalat többi
funkcionális területe (különösen export és belföldi értékesítés) kizárólag a fő tevékenységére tudjon
koncentrálni és a logisztika versenyelőny forrást tud biztosítani a vállalat számára.

•

2005-2006. a szolnoki telephelyen az új késztermék disztribúciós központ létrehozása, és ehhez
kapcsolódóan a vállalati informatikai rendszerbe integrált új, modern raktár irányítási rendszer kiépítése,
melynek hatására jelentős hatékonyság növelés mellett nagymértékű fuvarozási és raktározási költség
csökkenés elérése.

•

2007-2008. jelentős előrehaladást értem el a Béres Holdingon belül a csoportszintű logisztikai
tevékenységek összehangolásában és integrálásában a vezetésem alatt álló szervezetbe. Mindez,
továbbá bizonyos tevékenységek általam irányított kihelyezése a Béres Gyógyszergyár Zrt-ből a Holding
más vállalatába jelentős csoportszintű költséghatékonyság és kiszolgálási színvonal növekedést
eredményezett.

•

2011-2012. A Béres Zrt. új vállalatirányítási rendszerének kiválasztásában és bevezetésében
meghatározó szerep, különös tekintettel az ellátási láncra.

•

2012- Az új vállalatirányítási rendszer működtetésének optimalizálása érdekében történő
folyamatfejlesztésben való részvétel.

•

2015-2017. szolnoki telephelyi beruházás keretében korszerű anyagraktárak kiépítése, különös
tekintettel az üzemmel egybeépített kiindulási anyagraktárra és a mindkét új raktárban beépített liftes
tárolóberendezésre.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
•

MLBKT gyógyszeripari tagozatának elindítása és folyamatosan sikeres működtetése.

•

A Béres Gyógyszergyár Zrt. ellátási lánc igazgatóságának felépítése, hatékonyan működő szervezet
kialakítása és folyamatok állandó optimalizálása.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?
•

Az MLBKT a hazai logisztika első számú, vezető szervezete, amely nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi szakmai életben is fontos szerepet játszik. Belföldön ez leginkább a hazai logisztikai képzés
területén betöltött szerepének tulajdonítható, hiszen az MLBKT által szervezett oktatások, konferenciák
átfogják a logisztikai szakterület teljes vertikumát, mind a közép, mind a felső szintű oktatás területén.

•

A jövőben az MLBKT szerepét tovább kell erősíteni, amely véleményem szerint, jelentősen hozzájárulhat
a logisztika jelentőségének hazai széleskörű erősödéséhez.

•

A fent megfogalmazott célok elérése érdekében tovább kell mélyíteni az MLBKT és a gazdaságpolitika
továbbá a közlekedéspolitika közötti kapcsolatokat és bővíteni a kapcsolatokat hazai és nemzetközi
egyéb szakmai szervezetekkel. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a hazai kis- és középvállalatoknál a
logisztikai szemlélet elterjesztésére, mivel ezen keresztül az MLBKT tevékenyen hozzájárulhat e cégek
versenyképességének növeléséhez.
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4.

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

A Gyógyszeripari Tagozat vezetőjeként célom, hogy az iparágban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó
vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét.

5.

Ha egyetlen kérése lehetne a hazai logisztikai szakpolitikusok felé, amit garantáltan teljesítenek, mi
lenne az?
Segítsenek elhitetni mindenkivel, hogy az MLBKT kitűnő szakembereket tömörítő szervezet és igenis
alkalmas a szakterületüket érintő politikai és gazdasági kérdések megvitatására és döntések
támogatására, illetve más szakterületekkel történő érdekegyeztetésekre. Röviden: érdemes hallgatni
ránk.

6.

Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az?
Tudomásul kell venni, hogy mindig változó környezetet kell kiszolgálnunk!

