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Experiența profesională
2014-

Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems, Director Business Segment Freight Car,
Europe
Coordonarea și reorganizarea tuturor activităților legate de vagoanele de marfă din
Europa cum ar fi: vânzările, ingineria de sisteme, dezvoltarea produselor,
producție, post vânzări, achiziții strategice, controlling, etc.
Strategia pe termen scurt: stabilizarea poziției actuale pe piață, cu ajutorul
portofoliului de produse existent, bazat pe analiza sistematică a valorii pentru
clienți.
Strategia pe termen lung: redefinirea și extinderea portofoliului de produse, de la
vânzarea echipamentelor până la oferirea de soluții complete, inclusiv servicii
adiacente, cu ajutorul digitalizării.

2009 2013

Busch Hungaria Kft, Director executiv
Repoziționarea firmei prin concentrarea pe produse cu valoare adăugată mai
mare.
Introducerea a două linii strategice noi, cu potențial de piață European (B2B)foarte
important.
Rezultate semnificative în creșterea productivității muncii și a volumului producției,
odată cu reducerea rebuturilor. Programe de succes de reducere a costurilor,
concentrate pe factorii principali de cost.

19992008

EDAG Hungary Kft, Director Executiv
Responsabil pentru activitățile firmei din Europa de Est. Inițierea și construirea
subsidiarelor din Ungaria, Slovacia și Republica Cehă.
Responsabilitate P&L, implementarea și dezvoltarea strategiilor, managementul
clienților(OEM și Tier 1)
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19971998

EDAG Malaysia Sdn Bhd, Director executiv
Responsabil pentru activitățile firmei din Asia de Sud Est, concentrat pe activitatea
de afaceri a firmei din Malaysia.
Activitățile mele de aici au inclus: crearea firmei, impozitarea ei, toate aspectele
legate de organizarea și finanțarea proiectelor, activitatea de vânzări, resurse
umane, etc.

19941997

EDAG do Brasil Ltda., Manager departament de ingineria a producției

19911994

EDAG Germany , Departamentul de inginerie a producției

Responsabil pentru instalarea și comisionarea fabricilor constructoare de caroserii
pentru industria automobilelor (VW, Ford, Volvo), precum și responsabil pentru
transferul de know-how către subsidiara din Brazilia a firmei.

Planificarea producției, management de proiect general, coordonarea furnizorilor
de echipamente de producție, coordonarea instalării acestor echipamente,
comisionare și începerea producției, optimizarea producției, etc.
Am participat la proiecte în Ungaria, Germania, Portugalia, Taiwan și Japonia.

Studii
1994-1999
1983-1988

Master of Business Administration (MBA)
Oxford Brookes University, învățământ la distanță
Inginer, Autovehicule Rutiere
Universitatea Tehnică Brașov

Limbi cunoscute
Maghiară -limba maternă
Română, Engleză, Germană, Portugheză - avansat
Franceză, Spaniolă - începător
Cunoștințe PC
MS Windows aplicații (Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.)
MS Project, SAP
Hobbyuri
Îmi place să joc fotbal.
Îmi place să citesc mult, mai ales cărți din domeniul managementului.
Sunt membru în clubul Rotary unde mă ocup de relațiile internaționale ale clubului local.
Cel mai mult îmi place munca mea pe care o practic cu pasiune și mult elan.
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