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“Egy ember sikere nem vagyonban, hatalomban, ismertségben, hanem boldogságban mérhető.
Meggyőződésem, hogy nekünk magunknak minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk kitűzött céljaink
eléréséért, de igazi öröme csak annak lesz az eredményeiben, aki azokra felülről kérte és kapta az
áldást.” „Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”
(Róma 9,16)
SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM
Szállítmányozás 3 év; Logisztika
(raktározás, disztribúció, vám) 22 év

MAGAMRÓL
Konténeres és légi szállítmányozóként kezdtem pályafutásomat, majd
különböző

kiegészítő

szolgáltatások

integrálásával

eljutottam

a

szállítmányozáson jóval túlmutató logisztikai szolgáltatások területére.
Immár 21 éve a MASPED csapatában dolgozom. Kezdetben a logisztikai

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM
logisztikai folyamat tervezés,
logisztika kontrolling, logisztikai

üzletág szakmai vezetése volt a feladatom, majd szép fokozatosan
üzletfejlesztési területen keresztül jutottam el a MASPED Logisztika Kft.
ügyvezetéséig. Jelenleg a társaságunk 5 helyszínen, 35.000 négyzetméter
raktár kapacitáson, 130 fővel nyújt logisztikai szolgáltatásokat ügyfelei
számára.

folyamatok informatikája, innováció,
új technológiák alkalmazása,

Vezetői tevékenységem során fontos számomra munkatársként, ügyfélként
és beszállítóként is az ember, az emberi kapcsolatok kialakítása. Pénzügyi

ember-központú vezetés, környezeti

szemléletű, teljesítmény orientált ember vagyok, de ezzel együtt fontosnak

fenntarthatóság, értékteremtő üzlet

tartom

a

munkahelyi

légkör

megteremtését,

a

csapatmunkát.

A

szolgáltatásunk magas minőségére nagyon érzékeny vagyok, mindig
törekszem a szakmai kiválóság elérésére az adott lehetőségeken belül.
Folyamatosan

új

utakat,

új

technológiai

megoldásokat

keresek,

a

társaságunkon belül mindig is az innováció motorja voltam. Több, a korát
jóval megelőző innovatív, elsősorban IT megoldás bevezetése fűződik
hozzám. A tudatos benchmark tevékenységem adja az inspirációt a
fejlesztéseim tervezéséhez.
Közel áll hozzám a következő szakmai generáció kinevelése, szemlélet
formálása, ezért rendszeres meghívott előadója vagyok felsőoktatási
intézményeknek, de záróvizsga bizottsági vagy
feladatokra is örömmel vállalkozok.

szakdolgozat konzulensi

MLBKT Mentoring Program

Hozzám legközelebb a logisztika-kontrolling és a logisztikai folyamatok IT
támogatott fejlesztések szakterület áll. Kiemelt figyelmet fordítok a zöld
megoldásokra,

vállalatvezetőként

felelősnek

érzem

magamat

a

fenntartható működés kialakításáért, környezeti értékeink megóvásáért,
munkahelyi környezetünk rendben tartásáért. Munkatársaimmal évente
több alkalommal szervezünk a társadalmi felelősségvállalásunkat erősítő
eseményeket (önkéntes munka, véradás, adománygyűjtés, stb.)

AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

Az MLBKT közösségével jó 20 éve kerültem kapcsolatba.
Konferenciákon többször tartottam előadást, résztvevője voltam
izgalmas

kerekasztal-beszélgetéseknek.

Időközben

kiváló

szakmai barátságok, munkakapcsolat alakult ki egyes tagokkal.
2017-ben elnyertem az Év Logisztikai Menedzsere díjat, így egy
rövid időszakra az elnökség munkájában is részt vettem. Alapító
tagja

vagyok

Tagozatának.

a

Társaság

Logisztikai

és

szállítmányozói

