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Több mint 30 éves HR-es és ebből 25 éves vezetői karrierjét nyelvtudásának és a szerencsének köszönheti. Az 
olasz HR igazgató tolmácsaként került a nagy hagyományú Ganz Villamossági Műveket felvásárló olasz cég 
magyarországi vegyesvállalatához, a Ganz Ansaldo-hoz. Hamar bizalmat, önálló feladatokat és néhány éven 
belül vezetői felelősséget is kapott. Mivel a 90-es évek elején Magyarországon még jószerivel ismeretlen fo-
galom volt a HR, így a szakma alapjait leginkább a gyakorlatban sajátította el. 9 év után Személyzetfejlesztési 
vezetőként távozott a cégtől.

Mindössze egy évet töltött a Matáv Karriertámogató Központjában, beosztotti pozícióban 2000. novemberé-
től, de ez az egy év kiváló lehetőség volt a szakmai fejlődésre. A tehetség- és karriermenedzsment rendszer 
továbbfejlesztésére és a szakértői karrierút kiépítésére kidolgozott ötletével megnyert egy belső pályázatot, és 
a lehetőséget, hogy ötletét a gyakorlatban is megvalósítsa.  

Erre azonban nem került sor, mert 2001. őszén a Henkel „levadászta”, és felajánlotta neki a Henkel Magyaror-
szág HR igazgatói pozícióját. Az akkor már 130 éves, düsseldorfi székhelyű, világszerte közel 60 ezer embert 
foglalkoztató Henkel konszern magyarországi leányvállalata addigra már 14 éve működött, nem volt azonban 
önálló HR vezetője. 

Adott volt a feladat: kiszolgáló funkcióból stratégiai partnerré tenni a HR-t. 
Felsővezetőként az elmúlt 21 év során sikerült egy olyan vállalati kultúrát kialakítania, amelyben az üzleti és em-
beri szempontok összhangban állnak, és ahol az ember nem csak „erőforrás”, hanem érték.
2013-tól, eredeti feladatköre megtartása mellett nemzetközi feladatokat is kapott. 2015. januárja óta cluster 
vezetőként három ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország HR csapatainak munkáját koordinálja.   

„Abban hiszek, hogy vezetővé nem a titulusa, hanem a viselkedése teszi az embert. 

Fontosnak tartom a hitelességet, a szakmai felkészültséget és az emberséget. Azt, hogy minden helyzetben 
tisztelettel és tisztességgel bánjunk másokkal, úgy, ahogy azt mi is elvárnánk.

Fontosnak tartom a tenni akarást és a pozitív hozzáállást. Mindig minden változik, de rajtunk múlik, hogy 
változunk, vagy változtatunk. 

És még valami nagyon fontos dolog ahhoz, hogy sikeres vezetők lehessünk: humorérzék.
Mentorként is ezt a szemléletmódot szeretném átadni és bízom benne, hogy hozzá tudok majd járulni má-
sok sikeresebbé válásához.”

Cégnév Henkel (Henkel Magyarország és Henkel Magyarország 
Operations)

Pozíció HR Igazgató (Cluster Head of HR)

Vezetői tapasztalat 30 év HR, szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 
tapasztalat

Szakterület / Kompetencia
Exit menedzsment, HR, Kultúraváltás, Leadership, 
Szervezésfejlesztés, szervezeti átalakítás, 
Válságmenedzsment, Változásmenedzsment


