MLBKT Mentoring Program

MENTOR

OLÁH
SÁNDOR
Globális
Stratégiai
Commodity Igazgató

Beszerzés

-

Knorr-Bremse VJRH Kft.

“Első az Ember.”

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM
5 év gépipar és elektrotechnika: projekt
menedzsment és iparizációs mérnök;
3 év elektrotechnika - országos direkt- és

MAGAMRÓL
Gépészmérnökként a megalapozott műszaki ismereteim vezetőként is fontos
alapkövei voltak a műszaki profilú nagyvállalatoknál töltött karrieremnek. Az
egyetemi önkéntes diákszervezeti munkám (Board of European Students of
Technology), majd az elvégzett MBA képzés kiváló kiegészítései voltak

indirekt beszerzési menedzser;

tanulmányaimnak ahhoz, hogy az önzetlen, lelkesedésből végzett munka

17 év elektrotechnika és gépipar -

örömét megtapasztaljam és hogy a vállalat működésének, az adott

Stratégiai Beszerzés - Commodity

munkaterületemnek a vállalati működés egészébe való illeszkedésének

Management

teljességét lássam.

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM

Egy francia világcég talentumképző programja résztvevőjeként értékes
képzéseket és izgalmas projektfeladatokat kaptam, részben külföldön. Ennek
eredményeként négy évig dolgoztam Franciaországban egy új termék

Műszaki, üzleti és menedzsment

fejlesztésén és gyártásba vitelén, kapocsként a magyar gyártóközpont és a

kompetenciák hármassága.

fejlesztő projektcsapat között. Mélyebben bele láttam a magasan strukturált

Technológiai alapok, kritikus tényezők

francia műszaki kultúra feladatmegoldási logikájába, szervezettségébe és

elsősorban a fémes alkatrészek

dolgozói

beszerzésében. Stratégiai beszerzés,

hozzáállásába,

valamint

számos

munkatársam

emberi

kiválóságába.

tárgyalástechnika, stratégia. Humán

Magyarországra hazatérve

menedzsment és kommunikáció a

vezetőjeként 3 gyár, 1 logisztikai központ, 5 vállalkozási (projekt) központ és

szervezet különböző szintjein. Hatékony

a cégközpont stratégiai beszerzéseiért feleltem. Később az egyik legnagyobb

kommunikáció különböző kultúrákban.
Nemzetközi, akár kontinenseken átívelő
együttműködés. Konfliktuskezelés és
érdekérvényesítés. Fair Play.

egy

5

fős

stratégiai

beszerzési

csapat

fémes commodity vezetését kaptam feladatul, az EMEAS zónában
(Oroszországtól Európán, Közel-Keleten és Észak-Afrikán keresztül DélAmerikával bezárólag).

MLBKT Mentoring Program

Tizennyolc év változatos szolgálat után jelenlegi munkahelyem, a KnorrBremse hívására váltottam, és lettem a budapesti - most már 15 főt számoló
- Központi Stratégiai Beszerzés multidiszciplináris csapatának Host
Managere.
E mellett Machined Parts Commodity Directorként irányítom 3 európai
Commodity Manager munkáját, és felügyelem az ázsiai és amerikai
Commodity Managerek tevékenységét.
Még most is minden nap újabb és újabb kihívásokat találok, újabb és újabb
tapasztalatokat szerzek, tanulok.

AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

Munkánkban szükséges a teljes kép ismerete, a széles látókör.
A széles látókörhöz elengedhetetlen a másokkal való tapasztalatés információcsere, a folyamatos fejlődés lehetősége, az ahhoz
szükséges

professzionálisan

összefoglalt,

hatékonyan

elsajátítható információk, tapasztalatok átvételi lehetősége.
Ezt nyújtja számomra az MLBKT szakmai közössége, melyben
aktívan elsősorban a Beszerzési Vezetők Klubjának tagjaként
veszek részt.

