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MENTOR

CSIPES
PÉTER
Ügyvezető igazgató
STI HUNGARY Szállítmányozási Kft.

“Minden, amit problémának hiszünk, csupán egy megoldandó feladat.”

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM

MAGAMRÓL
Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése és technikusi

23 év logisztikai szakmai
tapasztalat, főként élelmiszer- és

végzettség megszerzése után 1998-ban gyakornokként kezdtem dolgozni egy
közép-méretű

fuvarozó

vállalkozásnál,

ahol

először

adminisztratív

gyógyszeripari területen, ebből 14 év

ügyintézési feladatokat láttam el, majd lépésről-lépésre tanultam bele a

operatív és operatív vezetői

fuvarszervezői, operatív logisztikusi munkakörbe nemzetközi fuvarozási

területen, 5 év üzletfejlesztési

területen.

területen, 4 év ügyvezetői pozícióban

Ezzel párhuzamosan kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Műszaki

Contract Negotiation

Egyetemen, majd a győri Széchenyi István Egyetemen, ahol 2001-ben
Közlekedésmérnöki diplomát szereztem.
2000-től kezdve foglalkozom kifejezetten hőmérséklet kontrollált – azaz

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM
Hatékony kommunikáció –

élelmiszer- és gyógyszeripari fuvarozással. 4 évet töltöttem a K-Sped Kft.-nél
nemzetközi fuvarszervezőként, majd 2004-től 2010-ig a Bicargo Kft. operatív
vezetőjeként dolgoztam, mely közel 50 hűtős járműszerelvényből álló
gépjárműflottával

végzett

nemzetközi

fuvarozási

feladatokat.

Itt

különböző szinteken és

munkakörömbe tartozott a több, mint 60 gépkocsivezetőből és 5

helyzetekben, vállalati / csapat

fuvarszervezőből

kultúra kialakítása, stratégiai

összehangolása a műszaki és adminisztratív társosztályokkal.

szemléletmód és tervezés, kritikus

2010-től jelenlegi munkahelyemen az STI HUNGARY Kft.-nél dolgozom.

helyzetek kezelése, üzletfejlesztési

Társaságunk egy amerikai tulajdonú nemzetközi cégcsoport részeként

módszerek, stratégiák, ellátási lánc
optimalizáció és fejlesztés

álló

operatív

csapat

irányítása

és

munkájuk

nemzetközi és belföldi élelmiszer- és gyógyszeripari szállítmányozással
foglalkozik. Vállalatcsoportunk felelős többek között a McDonald’s teljeskörű
európai és ázsiai logisztikai ellátásáért, emellett jelentős szerepet vállalunk
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több további vezető gyorsétteremlánc, élelmiszergyártó és nagykereskedő,
valamint gyógyszeripari partnerünk ellátási láncában.
A vállalatnál először operatív feladatokat láttam el, majd értékesítési
területen – üzletfejlesztési vezetőként dolgoztam.
2018-ban kaptam a megtisztelő felkérést, a vállalat ügyvezetői pozíciójára,
melyet azóta is nagy örömmel töltök be.
Folyamatosan fejlődő vállalatunk jelenleg 20 főt foglalkoztat, évente közel
17 000 fuvarfeladatot teljesít, melyhez közel 5 milliárd forintos éves
árbevétel tartozik.

AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

Az MLBKT véleményem szerint Magyarország legjelentősebb
logisztikai szakmai szervezete, ahol nem csak a szolgáltatók,
hanem az ellátási lánc minden résztvevője, így meghatározó
termelő, gyártó vállalatok is jelentős számban képviseltetik
magukat. Ezzel a sokrétű tagsággal valósulhat meg az igazi
értékteremtő szakmai közösség, ami fontos számomra egyéni és
vállalati fejlődésük szempontjából.
Az MLBKT közösségén keresztül számos szakmai információ,
tapasztalat, tudás és legfőképpen új szemléletmód jut el hozzánk,
melyek sokat tesznek jövőbeni fejlődésünkhöz is.
Aktív

tagja

vagyok

a

Társaság

Logisztikai

Szolgáltatói

Tagozatának, ahol egyre aktívabb műhelymunka folyik, és ahol úgy
gondolom, saját tapasztalataimmal is hozzájárulhatok a szakma
hazai fejlődéséhez.

