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Név:

Kis Gábor

Beosztás:

csoportvezető

Intézmény:

Robert Bosch Elektronika Kft.

Szakterülete:

logisztikai informatika, ERP rendszer tanácsadó
• az MLBKT vállalat által finanszírozott egyéni tagja 2009 óta

Egyéb:

• Robert Bosch konszern informatikai innovációs díj nyertese az iFNS projekttel 2018-ban
• BGE KKK oktató: Vállalatirányítási rendszerek
• a Robert Bosch Elektronika Kft és a BGE KKK duális képzésében résztvevő munkatárs

1.

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

Iskolák, végzettségek: 1994, KIT, felsőfokú idegenvezető német nyelven; 1997, ELTE TTK számítástechnika; 2005,
HFF közgazdász. Az egyetem elvégzése után a Henkel Magyarország Kft-nél ismerkedtem meg az egyik
legelterjedtebb vállalatirányítási rendszerrel, az SAP-val, amit 9 év belföldi és főleg német nyelvterületen zajló
projektmunka (több mint 30, különböző iparágban működő vállalat) követett, mint tanácsadó és fejlesztő. 2007től a Robert Bosch Elektronika Kft-nél logisztikai projektcsoport vezetőjeként különböző bevezetésekért (kanban,
beszállítófejlesztés, logisztikai kontrolling, új ellátási logisztikai rendszer) feleltem, mindig kiaknázva a korábban
megszerzett rendszerszemléletű és globális IT tudást.
2012-ben a Bosch konszern gyártási konferenciáján prezentált projekt vezetőjeként, sikerült egy olyan
együttműködési eljárást bemutatni a telephelyeken átívelő beszerzés, beszállító és gyártócég háromszögben,
mely jó alap volt a korábbi bevezetésekben felhasznált metódusok és rendszerek alkalmazására. Még ebben az
évben egy új vezetői pozíció kialakítása és betöltése lett a feladatom: SAP gyári koordináció, melyben azóta
folyamatos létszámbővítés mellett, komoly kompetencianövekedésen keresztül, a hatvani telephely IT
támogatása valamint logisztikai-informatikai koncepciók kidolgozásával és megvalósításával foglalkoztam.
Több szakmai fórumon, konferencián vettem részt, gyarapítottam rálátásomat más vállalatoknál szerzett
tapasztalatokkal, melyek egy részét sikerült is munkahelyemen alkalmazni, bevezetni. Két év óta, a gyárigazgató
kérésére a BGE és a Bosch duális képzésének előkészítésében is részt veszek, ezzel is proaktívan vállalva a jövő
szakembereinek képzését.
2015-17-ben a telephelyünk legnagyobb logisztikai projektjének informatikai projektvezetőjeként sikeresen
alkalmaztuk az ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket, melyet a konszern IT részlege innovációs díjjal jutalmazott több
pályamű közül.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Az előzőekben említett projekt, mely az FNS (Fertigungsnahem SuperMarket) nevet kapta. A koncepció
kidolgozását 2015-ben kezdtük el. Ennek a projektnek az informatikai vezetőjeként rengeteg új eddig nem
használt technikát ismertem meg, melyeket sikeresen alkalmaztuk. A különböző Ipar4.0-s eszközök bevezetésén
túl, a finomhangolások során tapasztaltak és a pozitív visszacsatolások mind az üzletág, a közvetlen kollégák, és
a Robert Bosch csoport központi IT részlegének részéről egy igen komoly elismerés volt. Rengeteg új dologgal
szembesültünk, illetve alkalmaztunk olyan technikát is, melyet addig még más sem hazánkban, sem Európában
még nem használt. Igazi csapatmunka volt, mely egy nagyon jelentős kooperációt igényelt több szakosztály
bevonásával. Cél mindenképpen az volt, hogy az autoelektronikai üzletág részére az elektronikus alkatrészek
tárolására egy átfogó logisztikai és informatikai megoldást, template-t alakítsunk ki, melyet szinte fogd és vidd
módszerrel a többi telephelyen is be lehessen vezetni.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az ország legjelentősebb logisztikai szakmai szervezete már most is rengeteg területen aktív. Számomra
legfontosabb feladatai:
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4.

•

közös platform, szakmai fórum logisztikai szakemberek részére

•

aktív kapcsolódási pontok a különböző szakterületek között

•

képzési lehetőségek.

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

Tapasztalataim alapján olyan mindset változást igényelnek a szakmában résztvevők, melyek aktívan illeszkednek
a negyedik ipari forradalom kihívásai közé. Ezen tapasztalatok- és tudáscserék a vállalkozások és az oktatási
intézmények között elengedhetetlenek. Ezt szeretném erősíteni és elősegíteni.

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

5.

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

Let it flow: az anyag- és információáramlás szabad és problémamentes biztosítása.

