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GAZDASÁGI IGAZGATÓ – REKLÁM – MÉDIA - AUTÓIPAR – FMCG – GYÁRTÁS –
TRANSZFORMÁCIÓ MANAGEMENT – KÖZÉP EURÓPA - ÁZSIA
Fő képességek: Cég transzformáció menedzsment, Változás menedzsment, Autóipar + FMCG ügyfél
árazás, Pénzügyi riportok és modellezés, kontrolling és marketing költségek beárazása, Média
Befektetések és kommunikációs szolgáltatások terén, kontrolling rendszerek fejlesztése és
megvalósítása, SOX Audit, Performance Management, ACCA minősítés

MUNKA TAPASZTALAT
2019 - JELENLEG - ROTACHROM TECHNOLÓGIAI ZRT. - a GB & PARTNERS ALAPKEZELŐ PORTFÓLIÓ
CÉGE - BUDAPEST (EXIMBANK ALAPOK)
Gazdasági vezérigazgató helyettes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A cég jelentős növekedésen ment keresztül az elmúlt két évben (3,2mrd ill. 4,1mrd Ft
árbevétel), a növekedési terv része amerikai, indiai és kínai leányvállalat beindítása 2020ban és 2021-ben.
5 éves üzleti terv modellezése a globális expanzióval együtt
A cég teljeskörű pénzügyi folyamatainak menedzselése , havi és negyedéves riportok az
alapkezelő részére
Cashflow riportok s előrejelzések készítése a gyártási folyamatok tervezhetőségéhez
A negyedéves riportok cég alapkezelői értékeléshez történő előkészítése
Navision vállalatirányítási rendszerhez logisztikai modul bevezetése
CRM for sales eladás támogató rendszer bevezetése
Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítése
Céges folyamatok és szabályzatok előkészítése
Legnagyobb beszállító cég beolvasztásának az előkészítése

2016 – 2018 - Interim Pénzügyi Igazgató/Helyettes Pénzügyi Igazgató/ Transzformációs Manager
Interim CFO/Helyettes Pénzügyi Igazgatói projektek:
• Pénzügyi Technológiai cég/Magyarország
o 4 éves üzleti terv készítése (15m € befektetés) POS terminálok országos
telepítéséhez (min 10e db terminál) hálózat fejlesztés.

•

Üdítőipari cég/Állateledel gyártó cég/Magyarország (Private Equity tulajdon)
o Transzformáció és átalakítás a pénzügyi riportnak a gyártó cégben (az állateledel cég
Magyaro., Lengyelo., Cseh, Szlovákia és Hollandia gyártóbázissal rendelkezett)
o A gyártási kontrolling rendszer átalakítása (készlet értékelés, félkész termékek
értékelése,alapanyagok kontrollingja)

Transzformáció/Audit Projektek:
• Transzformációs projekt > Advantage Smollan/WPP Holding akvirálta a Combera Group -ot
Németországban (85m € árbevétel)
o A WPP Holding riportolási rendszer folyamatainak implementálása
• Ingatlan Management cég/Magyarország – (15m € árbevétel)
o Üzleti tervezési folyamatok lefektetése, bevételi típusok modellezése,
• Svájci tulajdonú Bútorgyártó cég –
o Forensic/belső audit egy beszerzői csalási ügy átvizsgálása

1995 - 2016

WPP HOLDING/2005-IG GREY GROUP NÉVEN

2015 – 2016

Pénzügyi Igazgató Ázsia - Shanghai, Kína

A központi pénzügyi csapat menedzselése (150m US$ teljes árbevétel); Fő ügyfél: Ford
Motors Ázsia (Shanghai, Bangkok, Delhi, Melbourne)
Elért eredmények:
o Ford Ázsia beszerzési osztályának a szállítói kiválasztási folyamatok javítása 100m+
US$ produkciós büdzsé (a teljes digitális és nem digitális gyártási költség és média
vásárlások terén)
o A Ford Motors Ázsia éves marketing költségének és ahhoz tartozó ügynökségi
díjának a sikeres letárgyalása
o Az ügynökségi díj és ahhoz tartozó elvégzendő munkák évről évre növelése: 200+ fő
a shanghai központban + további 80 fő az ázsiai régióban az ügyfélnek dolgozott.
Összesen 35-40m US$ ügynökségi díj elérése (ez 9%-os növekedés volt az előző évhez
képest, a profit árrés 35%-os, 4%-os növekedés az előző évhez képest)
2013 – 2014 Pénzügyi/Ügyvezető Igazgató/Budapest, Magyarország
(A Geometry Global Group csoportnál amelybe az alábbi cégek tartoznak: Geometry, Grey, Ogilvy,
Redworks és Hill&Knowlton)
Egy 15m € árbevételű csoport menedzselése (kreatív, PR, média, márkaépítési szolgáltatások) , egy
öt jogi személyből álló csoport struktúrájának az optimalizálása, +12% Operációs profit elérése.
2010 – 2013

Regionális Pénzügyi és Operatív Igazgató - Grey Közép-és Kelet-Európa

Működési és pénzügyi felelősség a régió felett (Oroszo., Lengyelo., ,Cseho., Horváto.,
Szlovénia, Szerbia, Ukrajna, Románia, Bulgária, Töröko (60m € feletti árbevétel, 14-15%-os
működési profit) .
•
•

A lengyel piacon két veszteséges cég eredményes fúziójának a lemenedzselése (Grey és
Testardo), melynek során az ügyfélkapcsolati és kreatív részlegek sikeres átalakítása ment
végbe és két éven belül 15%-os profit eredményt értünk el.
A fő ügyfelek kommunikációs ügynökségi díjainak a letárgyalása az ügyfél elégedettségi
mutatók szinten tartásával, illetve az ügynökségi profit táta emelésével : : P&G, GSK, BAT,

Chevrolet (17 ország, 35+ FTE (Full Time Equivalent – Teljes Emberi Munkaerő); 5,5m €
bevétel ), Bridgestone (8 ország, 15+ FTE, 3m € bevétel).
1998 – 2010

Regionális Pénzügyi Igazgató - Grey Közép-és Kelet-Európa

1995 – 2013

Pénzügyi Igazgató – Grey Budapest, Magyarország

1992 – 1995
ARTHUR
Magyarország és Bulgária
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TANULMÁNYI HÁTTÉR
2002 – ACCA (Brit Számviteli Oklevél) minősítés
1998 – 2000

Weatherhead School of Management - Case Western Egyetem – IMC/CEU

MBA Pénzügy és Nemzetközi Menedzsment 1993 - Audit és Üzleti Tanácsadói Tréning ,

Cleveland, Ohio / Budapest, Magyaro.
Arthur Andersen ,

Veldhoven, Hollandia

1988 – 1990 Közgazdasági Egyetem, Magyarország
Posztgraduális képzés

Budapest,Magyaro.

1982 - 1987
Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Kar

Budapest, Magyaro.

SZEMÉLYES ADATOK
Számv.rendszer ismeret: BPC/ SAP, Cartesis, Hyperion
Nyelvtudás:
Magyar - anyanyelv, Angol – üzleti, folyékony, Német - folyékony,
Spanyol - középhaladó
Egyéb tevékenységek: Versenyszerű vitorlázás (4 EB részvétel, 2* magyar bajnok)
Andersen Alumni Association Tag
CWRU Alumni Association Tag
YPO Budapest Chapter Tag

