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MENTOR

SZABÓ
ANDRÁS
Logisztikai vezető Esztergom (HU) /
Operációs vezető ARAD DC (RO)
Tyco Electronics Hungary Kft.

“Tanulj, hogy fejlődj, taníts és fejlődsz! A fejlődés pedig alapja a
szakemberré és/vagy vezetővé válásnak.”

SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

TAPASZTALATAIM
1998-tól folyamatosan elektronika
és autóipar. Ebből 20+ év különböző

MAGAMRÓL
1998-ban vámügyintézőként kezdtem a szakmai pályafutásomat egy kkv-nál
Komáromban ott, ahol a kötelező szakmai gyakorlati időmet is eltöltöttem.
Már az első hónapok után lehetőségem nyílt arra, hogy egy multinacionális

szintű vezetőként. 15+ év

cég életébe is bepillantást nyerjek egy szerződéses munkán keresztül. Az első

managerként.

évek

Vám, szállítmányozás, raktározás,

mindenhez is kellett érteni) 2002-től a szakmai pályafutásom megszakítás

vámügyintéző

és

kisvállalati

tapasztalatait

felhasználva

(ahol

nélkül multinacionális környezetben folytatódott.

DC menedzsment.

Vám- és szállítási csoportvezetőként, majd ezeket a raktárvezetői pozícióval
SZAKMAI

ÉS

VEZETŐI

KOMPETENCIÁIM

Stratégiai gondolkodás, tulajdonosi

kiegészítve tevékenykedtem egy amerikai elektronikai alkatrészeket gyártó
vállalatnál, közel 5 évet.
2006-tól a Tyco Electronics Hungary Kft.-nél logisztikai vezetőként dolgozom
Esztergomban. Annak ellenére, hogy a pozíció megnevezése az elmúlt 15

szemlélet, felelősségteljes

évben nem változott, rengeteg szakmai és emberi tapasztalatra tettem szert

magatartás, emberek irányítása és

a mindennapokban. Folyamatfejlesztés lokálisan és nemzetközi szinten,

vezetése, folyamat és

humán erőforrás gazdálkodás (közel 100 fős csapat irányítása), DC

teljesítményorientáltság, bizalom és
teljesítmény együttes kezelése.

menedzsment külföldön logisztikai szolgáltatóval való együttműködés,
vállalatirányítási rendszer csere, fejlesztés, mentorálás, csapatépítés, vállalati
stratégia átültetése az általam irányított szervezetre, és annak végrehajtása.
Évek óta aktív szerepet vállalok a szakma fejlesztésében, többek között
szakmai előadások, kerekasztal- beszélgetések keretében, és 2019 óta a BCEn meghívott előadóként logisztikai kontrolling témában segítem a hallgatókat.
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A munkáltatómnál betöltött lokális menedzsment tagságom segítette a
stratégiai gondolkodás kialakulását és a tulajdonosi szemlélet és
felelősségteljes magatartás mindennapi alkalmazását.
A multi környezeten kívül saját családi vállalkozás keretein belül
tapasztaltam

meg

a

multi

környezet

és

a

kisvállalatok

közötti

hasonlóságokat és különbözőségeket.
2003-ban Általános vállalkozásszervező közgazdászként végeztem, majd
2019-ben másoddiplomáztam Ellátási-lánc menedzser szakon, kiváló
bizonyítvánnyal. Az oktatás a BCE-MLBKT szervezésében jött létre. Az évek
során számtalan külső és belső tréningen vettem részt, többek között
vezetőképzés,

SIX

Sigma

zöld

öves

képzés,

mentorképzés,

folyamatfejlesztés, stb.

AZ MLBKT KÖZÖSSÉGÉBEN

A világon most már ellátási láncok versenyeznek egymással. Egy
szakmai közösség rengeteg lehetőséget nyújt a klasszikus
együttműködéseken felül megismerni a trendeket, kiaknázni a
változásokban rejlő lehetőségeket.
Az MLBK életében néhány év kihagyás után, amikor egy kicsit a
cégen belüli karrieremre koncentráltam, újra aktív részt vállalok:
kerekasztal-beszélgetés, Logi-talk eseményen való részvétel,
BCE-MLBKT oktatási irányvonal kijelölésében való részvétel, és a
legújabb kihívás a mentorálási pilot projektben az aktív
szerepvállalás mentorként.

