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“Ahány ház – annyi szokás, ez érvényes a logisztikában is. Együtt próbáljuk
megfejteni mi a feladat, hogyan oldjuk meg. Lényegében a logisztika tudománya
a gyakorlatban szervezés és emberi kapcsolatokon múlik.”

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM

MAGAMRÓL

Ipar (bányaipar), 21 év, gyakornoktól
Több mint 50 év munkaviszony, amely lefedi a gazdasági élet három

a menedzsmentig

meghatározó területét: ipar, szolgáltatás és kereskedelem. Mindig szerettem,

Logisztika (LSP) 15 év,

amit csináltam, a mai napig aktív vagyok, a visszavonulás szele még nem

vezérigazgató

érintett meg. Általában fiatalokkal, de mindig fiatalabbakkal dolgoztam.

Nagykereskedelem (elektronika), 10
év, ügyvezető igazgató

Büszke vagyok, hogy volt kollégáim többsége sikeres, jobbak, mint én. Nem
mentor voltam, nem coach, nem tanácsadó szerepet vállaltam, hanem együtt

Tanácsadó 3 év

tanultuk mit, hogyan kell jobban csinálni. Mert ez volt mindig a feladat, a
kihívás.

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM

Igaz, hogy mi a logisztika nyelvén beszélünk, van szakirányú végzettségünk,
de nem szabad elfelejtenünk, hogy része vagyunk egy folyamatnak. Ha így

Közúti fuvarozás, szállítmányozás,

gondolkozunk, mindenki megérti a szerepünket, anélkül, hogy valami

raktározás, flottamenedzsment;

misztikumot látnának ebben.

Logisztikai folyamatok integrálása,

Ne feledjük: ahány ház – annyi szokás, ahány cég – annyi egyedi folyamat. De

szerepe a szervezetben

minden az ember körül forog, a gépek, számítógépek eszközök, segítenek. A

Autóipari beszállítói belső

szervezés a lényeg.

folyamatok logisztikai támogatása

Az utóbbi 50 évben ez vezérelt, nem érdemes ezen változtatni most. Esetleg

Folyamatoptimalizálás

a tapasztalatokból próbálok valamit átadni a többieknek, kortól és pozíciótól

Közép-, és felsővezetői

függetlenül. Kell kommunikálni és megtalálni azt az egyensúlyt, amit

kompetenciák fejlesztése

mindegyikünk keres.
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AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

Több mint két évtizede csatlakoztam az MLBKT közösségéhez.
Itt találtam azokat a szakembereket, akik mindig segítettek, a
kialakult baráti kapcsolatok a mai napig megmaradtak. Ha
feladatok voltak, jelentkeztem, elvállaltam.
Az MLBKT mindig is a szakmát képviselte, a logisztika
legnépesebb közössége. Jó ide tartozni!

