MLBKT Mentoring Program

MENTOR

SÉLLEY
SÁNDOR
Senior Supply Chain Manager
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

“Az életben a változás elkerülhetetlen. Az viszont, hogy mennyire sikeresen
kezeljük, csak rajtunk múlik. Állj az élére, légy te magad a változás.”

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM
autóipar, szerelőipar, gépipar,
elektronikai alkatrész gyártás, orvosi
elektronika

MAGAMRÓL

2009 - től dolgozom a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-nél.
Kiemelt fókusz: termeléstervezés / vevői igények kezelése; SIOP; operatív
beszerzés;

raktározás

-

anyagmozgatás

-

3PL

logisztika;

projekt

menedzsment; SAP projektmenedzsment (S4HANA; IDAS; FOST); szervezet
SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM
Változáskezelés, emberek vezetése,

fejlesztés; LEAN - logisztikai folyamatok fejlesztése; termék váltások
termelési logisztikai koordinációja
2006-2009 Delphi Automotive Kft. - PC&L Manager

analitikus gondolkodás és értékelés,

Kiemelt fókusz: vevői igények kezelése; termeléstervezés; operatív beszerzés;

döntési képesség, környezet -

variáns képzés; SAP folyamatok fejlesztése; termelési kontrolling; KAIZEN

tudatosság, innováció és kreativitás,
szervezet- és folyamatfejlesztés,
kapcsolatépítés és gondozás,
erőforrás kezelés

workshopok - LEAN; anyaggazdálkodás - raktározás; vevői auditok;
2003-2009 Bourns Kft. - logisztikai vezető
Kiemelt fókusz: termelési teljeskörű logisztikai folyamatok; vállalatirányítási
rendszerek közötti váltások projekt vezetője: PSK => Baan => SAP; LEAN;
belső anyagáramlás - raktározás, fuvarszervezés; vevői auditok;
2001-2003 SpeedTech Kft. - logisztika-beszerzési vezető
Kiemelt fókusz: termeléstervezés; magyarországi alvállalkozói szervezet
fejlesztése

(fémfeldolgozó

ipar);

bérmunka

rendszer

működtetése;

vámkezelés, fuvarszervezés, raktározás, beszerzés; ISO9001 bevezetése
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1996-2001 AmedTech Kft. - logisztikai-termelési vezető
Fő

fókusz:

Teljes

termeléstervezés;

Operatív

beszerzés;

működés:

HR

anyaggazdálkodás;

feladatok

ellátása;

raktározás;

üzemi

mérnökség; új termelési folyamatok bevezetése - gépek telepítése;
vámkezelés; fuvarszervezés

AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

A logisztika és beszerzés mindig is az élet kiemelt és
nélkülözhetetlen területe volt, amit az élet újból és újból kihívások
elé állít.
Ebben a folyamatosan változó, fejlődő, megújuló, egyre gyorsuló
közegben igyekszik az MLBKT a sokrétű szakmai közössége révén
támogatást nyújtani.
Személyesen is fontosnak tartom, hogy szakmai tudásunkkal,
tapasztalatunkkal

segítsük

a

szakma

képviselőit,

különös

tekintettel az útjuk elején járó fiatalokat; az MLBKT elnökségi
tagjaként is ezen dolgozom.

