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Közgazdasági és szociológiai tanulmányait Magyarországon és Németországban végezte, a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1998-ban. A Caterpillarnál kezdett dolgozni, ahol a gépfinan-
szírozás magyarországi elindítása és felügyelete volt a feladata. Később a K&H, majd az UniCredit lízing-
cégénél dolgozott vezető beosztásokban, ahol az eszköz – illetve teherautófinanszírozási tevékenységet 
irányította, valamint mindkét pénzintézetnél ő felügyelte a banki keresztértékesítési projektet is. Ezután az 
ITK Holdingnál, Magyarország egyik vezető közlekedési integrátor cégénél irányította az értékesítési terü-
letet, illetve felügyelte a debreceni buszos tömegközlekedés operációját.

10 éve csatlakozott a BMW Magyarországhoz country manager pozícióban, ahol a menedzsment tagjaként 
a pénzügyi szolgáltatások tartoznak irányítása alá. Ő felügyeli a BMW finanszírozási és biztosítási szolgál-
tatásait a BMW Austria Bank és a magyarországi kooperációs partnereken keresztül. Emellett a CEEU régió 
tréning projektjéért felelős. Mentorként részt vett 2021-ben a BMW Group Get Ready Mentoring Program-
jában, illetve a CEEU régió most induló mentor programjában.

Mentor tapasztalat:
• BMW Group Get Ready Mentoring Program mentor
• BMW CEEU Region Mentor Program – mentor

„Meglátásom szerint a mentorálás egyedülálló lehetőség – mentornak és mentoráltnak egyaránt. Kar-
rierünk folyamán számos alkalommal érezzük szükségét egy független, elfogulatlan véleménynek vagy 
tanácsnak, ami továbblendíthet minket, hozzájárulhat a további fejlődésünkhöz. Ez a mentoráltnak egy 
objektív visszajelzés, őszinte és minden érdektől mentes, nyílt párbeszéd, ahol nincsenek rossz vála-
szok (és természetesen rossz kérdések sem). Nincs tétje, nem múlik rajta sem előléptetés, sem fizeté-
semelés – veszíteni nem lehet vele, csak nyerni. Nyerni: tapasztalatot, visszajelzést, tanácsot, tudást. 

A mentornak pedig jó lehetőség a megújulásra, újabb szakmai területek megismerésére, a fiatalabb ge-
neráció megértésére és „megtanulására”, a meglévő tapasztalat és tudás továbbadására. És persze jó 
alkalom arra, hogy eszünkbe juttassa, milyenek voltunk mi magunk a pályánk elején.”
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Vezetői tapasztalat
18 év közép- és felsővezetői tapasztalat nemzetközi 
vállalatoknál, pénzügyi szolgáltatások, autóipar, gépipar 
területen

Szakterület / Kompetencia

Cross-Functional Team Leadership, Értékesítés, Fleet 
management, Interkultúrális kommunikáció, Leadership, 
Szervezésfejlesztés, szervezeti átalakítás, Üzleti etika, 
Változásmenedzsment


