MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1
Név:

Urbán Attila

Beosztás:

Ellátási Lánc Menedzsment vezető

Intézmény:

CLAAS Hungária Kft.

Szakterülete:

Ellátási Lánc Menedzsment

Egyéb:

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

1.

Pályakezdésem óta a CLAAS alkalmazásában vagyok.
Az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat kaptam:
•

2012 – jelenleg – Ellátási Lánc Menedzsment vezető (CLAAS Hungária Kft.)

•

2010 – 2011 – Összeszerelőüzem üzemvezető (CLAAS Hungária Kft.)

•

2005-2009 – Beszerzési Logisztikai vezető (CLAAS Industrietechnik GmbH, Németország)

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
•

Első helyre mindenképp az MLBKT Év Logisztikai Menedzsere díjat teszem.

•

Fontos mérföldkő volt az életemben, hogy fiatal szakemberként Németországban sikerült
középvezetőként helytállnom.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?
•

Üzleti és szakmai kapcsolatok építésének plattforma.

•

Iránymutatás – operatív, napi szinten és távlatok feltárásában is – szakmabelieknek és a szakmához
kapcsolódóknak.

•

Folyamatos lehetőség biztosítása szakmai fejlődésre.

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

4.
•

Aktív részvétel a kongresszus bonyolításában (Előadás, szekcióvezetés)

•

A szervezet bemutatása, megismertetése külsős érdeklődők számára

•

Tovább szeretnék dolgozni a műszaki tagozat beindításán

•

Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál

•

Rendszeres részvétel elnökségi üléseken

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
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5.

•

Előadás a kongresszuson

•

Szekcióvezetés a kongresszuson

•

Év Logisztikai Menedzsere bírálóbizottsági tag / Bírálati szempontrendszer frissítésében részvétel

•

Stratégiaalkotásban részvétel

•

Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál

•

A műszaki tagozat újraindításának szervezése (még nem indultunk el!), tagozatvezető „beszervezése”

•

Rendszeres részvétel elnökségi üléseken

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

A világ egyre gyorsuló ütemben változik. Ennélfogva az alkalmazkodóképesség fél egészség!

