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Friedl Zsuzsanna a Külkereskedelmi Főiskolán diplomázott üzleti gazdálkodás szakirányon. 1999-ben a 
General Electric Lighting üzletágában – a budapesti Fényforrásgyárban – HR generalistaként kezdte meg 
szakmai pályafutását, majd a GE globálisan kialakított frissdiplomás vezetőképző programjának európai 
koordinálásáért felelt. 2002-től a nemzetközi ügyfélszolgálat HR generalistájaként, majd kompenzációs 
szakértőként dolgozott. 2005-től a regionális pénzügyi és informatika területek HR vezetőjeként számos 
akvizíciót és GE üzletágak átalakítását támogatta. 2007-től a UPC Magyarországnál töltötte be a HR igaz-
gatói pozíciót, ahol – többek között – az ő nevéhez köthető a teljesítményalapú kultúra megteremtése (egy 
új, munkavállalói elkötelezettséget növelő javadalmazási struktúra kidolgozásával párhuzamosan), a tehet-
séges munkatársak fejlődését segítő program megalkotása és vezetése, a munkaadói márkának a fogyasz-
tói márkával történő harmonizálása, valamint a HR csapat üzleti partner támogatóvá történő átalakítása.

2014-ben a Microsoft magyarországi HR vezetője lett, ahol a nemzetközi teljesítmény és fejlődési szemlé-
letet sikeresen implementálta, továbbá ő felelt a cég középtávú stratégiai tervében szereplő munkatársi 
agenda kidolgozásáért és megvalósításáért, számos vezetői pozícióban történő utódlási folyamat sikeres 
megvalósításáért, valamint a CEE régió sokszínűségi stratégiájáért.

2017 májusában Chief People Officer-ként csatlakozott a Magyar Telekomhoz. Magyarország egyik legna-
gyobb munkáltatójának felsővezetője, aki az elmúlt 20 évben különböző iparágakban szerezte tudását és 
fejlesztette vezetői képességét. A Magyar Telekom Csoport teljes munkavállalói köréhez kapcsolódó HR 
tevékenység mellett a vállalat agilis transzformációját támogató területek, valamint a belső és a stratégiai 
külső kommunikáció tartoznak felelősségi körébe. Az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívásának tartja az 
új szervezeti struktúra és kultúra kialakításával összhangban fejlesztett munkáltatói márka stratégia meg-
valósítását, aminek már kézzelfogható eredménye, hogy a Telekomot az ország egyik legvonzóbb munka-
helyeként tartják számon. Meggyőződése, hogy a kiemelkedő teljesítmény – nemtől, kortól, élethelyzettől 
függetlenül – elismerésre érdemes. Csapatával olyan munkakörnyezet megteremtésén dolgozik, ahol való-
ban élmény a munka és minden kolléga megbecsültnek érzi magát.

Szakmai rendezvények, nemzetközi konferenciák rendszeres előadója. Elkötelezett a sokszínűség és az 
esélyegyenlőség iránt, melynek megteremtéséért társadalmi szinten az Egyenlítő Alapítvány kuratóriumi 
tagjaként igyekszik tenni. 

„HR területen működő vezetőként egyik legfontosabb feladatomnak tekintem a következő generáció 
támogatását. Éppen ezért örömmel csatlakozom a Menedzserszövetség mentorprogramjához és bízom 
abban, hogy tapasztalataim átadásával segíthetem egy fiatal tehetség szakmai kiteljesedését.”
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Pozíció Chief People Officer

Vezetői tapasztalat 20 év HR vezetői tapasztalat

Szakterület / Kompetencia

Cross-Functional Team Leadership,  Digitalizáció, 
HR, Kultúraváltás, Leadership, Szervezésfejlesztés, 
szervezeti átalakítás, Változásmenedzsment, Employer 
branding, Tehetségmenedzsment, Agilis transzformáció, 
Sokszínűség és esélyegyenlőség, Belső kommunikáció


