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Műszaki Igazgató
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Műszaki Igazgatóként feladatom a kórház műszaki- technikai üzemvitelének biztosítása, továbbá a
gyógyító terület munkáját segítő gépek, berendezések, anyagok, eszközök beszerzése.

2010. 12. – 2018.12

Osztályvezető , Gazdasági Igazgató helyettes
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2010. 12. 13-tól a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Műszaki – Anyag – és Eszközgazgálkodási Osztály
osztályvezető helyettese lettem, majd 2011. 09. 15-től az osztály vezetését vettem át. A kórházban
eltöltött idő alatt megismertem a kórház struktúráját, teljes eszközpartját. Megszerzett tudásomat teljes
egészében a kórház helyzetének javítására fordítom a rendelkezésemre álló lehetőségek és korábban
megszerzett vezetői tapasztalatom figyelembevételével.

2005. 11 – 2010.

Pénzügyi vezető
Allianz Hungária Rt. Észak-magyarországi Igazgatóság
Szülési szabadságra történt jelentkezésemet megelőzően, 2005. novemberétől pénzügyi vezetőként a
teljes régió pénzügyi területéért feleltem. A profitcentrum igazgatójának, valamint a vezérigazgatóság
illetékes pénzügyi vezetőjének megbízására irányítottam a régió költségtervezését, gazdálkodását és
cash-flow elvárt helyzetét. Felelősséggel tartoztam a pénzügyi terület munkatársai által ellátott feladatok
meghatározásáért és ellenőrzéséért.

2002. 05 – 2005. 10.

Gazdasági és pénzügyi osztályvezető helyettes
Allianz Hungária Rt. Észak-magyarországi Igazgatóság
2002. májusától az igazgatóság gazdasági és pénzügyi osztályvezető helyettesi pozícióját töltöttem be.
Ebben a munkakörömben már a régió ingatlan gazdálkodásának számos feladatát is koordinálnom
kellett. A pénzügyi vezető helyetteseként felelősségem volt a több százmillió forint iparűzési adó időbeli
és pontos elszámolása, megfizetése. Felügyeltem a terület több száz megbízott üzletszerzője és
partnere felé történt jutalék számlázás és utalás szabályszerű működését. Az igazgatósággal
munkaviszonyban álló alkalmazottakat érintő számos munkaügyi feladat ellátása is a munkám része
volt.

1999. 09 – 2002. 04.

Pénzügyi munkatárs
Allianz Hungária Rt. Észak-magyarországi Igazgatóság
1999. szeptemberétől, mint pénzügyi munkatárs dolgoztam. Feladataim közé tartozott Borsod, Heves
és Nógrád megye területén dolgozó 250 üzletkötő és számos pénzügyi szervezet üzletközvetítése
kapcsán befolyó, éves szinten több milliárdos díjbevétel könyvelése. Ezen felül a profitcentrumhoz
tartozó több mint 20 ügyfélszolgálati, kárrendezési és értékesítési egység. SAP alapon rögzített
nyomtatványgazdálkodásért és gépkocsi költség-elszámolásáért feleltem.
Kiemelt pályázatokban való részvétel

2016. 10-2017. 05
2015. 05-2015. 10
2015. 09-2015. 10
2014. 01-2015. 04
2013. 11-2015. 06

EBP pályázat
TÁMOP 6.2.5 pályázat
KEOP-2012-5.6.0 pályázat
KEOP 5.6.0 pályázat
KMOP 3.3.3. pályázat
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TANULMÁNYOK
2013-2015
1999-2001
1993-1999
1989-1993

▪
▪ Corvinus Egyetem Egészségügyi Menedzserképző
▪ Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar – Közgazdasági szakokleveles mérnök
▪ Miskolci Egyetem Műszaki Kar – Okleveles Környezetmérnök
▪ Avasi Gimnázium Miskolc - érettségi

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
[

Kommunikációs készségek
Szervezési/vezetői készségek
Munkával kapcsolatos készségek

Számítógép-felhasználói
készségek
Egyéb készségek

▪ Középfokú („A”) német nyelvvizsga, Angol nyelvismeret
▪ 15 éves vezető tapasztalat
▪ jó szervező készség és gyakorlat
▪ jelentős csoportirányítási gyakorlat
▪ jó kommunikációs készség
▪ Számítástechnikai felhasználói ismeretek ( Word, Excell, SAP, Power Point)
▪ „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
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