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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Sélley Sándor 

 

Beosztás: Senior Supply Chain Manager 

Intézmény: Grundfos Magyarország Gyártó Kft 

Szakterülete: Ellátási lánc (tervezés, beszerzés, raktározás, lean) 

Egyéb: MLBKT Elnökség, Oktatási – Ifjúsági tagozat, Év készletezési vezető díj Grundfos 
 

 1.  
Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban 
tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben: 

Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (ipar – megmunkálás, össze szerelés, villany motor, szivattyú) 13éve:  

Ellátási lánc vezető (termelés tervezés, operatív beszerzés, raktározás, anyag mozgatás – lean, külső raktári 
szolgáltató és folyamatok, SAP HANA átállás projekt manager, SAP IDAS projekt manager, Grundfos FOST 
projekt vezető, készlet optimalizáció, elfekvő készletek felszámolás, COVID- Ellátási lánc management, 
vezetői utánpótlás fejlesztés) 
 

MLBKT Elnökség 2éve: 

Oktatási tagozat tagja, Mentorálási program kialakítása, aktív mentor 

Ifjúsági tagozat mentorálása / szponzorálása (digitális gyárbejárás, kerekasztal beszélgetések) 
 

Delphi Automotive (autóipar) 3,5év: 

PC&L (Production Control & Logistics) vezető 

 
 
 

2.  Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb? 

MLBKT – mentorálási program elindítása és Ifjúsági tagozat támogatása 

Grundfos – minden területen elért eredmények, elismertség, készletezési díj, vezető utánpótlás sikeressége. 

 

3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

Sok-sok éve kapcsolatban MLBKT-val.  

2 éve aktív elnökségi tag és támogató. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

 

Oktatás, képzés, szakma képviselete, tudás tár és aktualitás, közösség formálás, fiatalok bevonása és folyamatos 
megújulás 

 
5.  Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT céljai eléréséhez?  

Továbbra is fő fókuszterületnek tartom az aktív együtt működést és feladatvállalást Oktatási tagozaton belül, 
egyetemi kapcsolatrendszerek támogatása – fejlesztése, ifjúsági tagozat további támogatása – szponzorálása. 

 

5.a  
Ha Ön már az előző időszakban is tagja volt az MLBKT Elnökségének, mutassa be mely területeken fejtett ki 
aktív tevékenységet, mi volt a hozzájárulása az előző évek eredményeihez 

Oktatási tagozat tagja, Mentorálási program kialakítása, aktív mentor 

Ifjúsági tagozat mentorálása / szponzorálása (digitális gyárbejárás, kerekasztal beszélgetések) 

 

6.  Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az? 

Légy önmagad! 

 


