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ПРОФИЛ  

 
 
ЦЕЛ / АМБИЦИИ НА РАБОТНОТО МЕСТО   
Вршење на виша менаџерска функција во Унгарија или Европа со голема одговорност 

пропорционална на моето 20 годишно искуство со продажба, маркетинг и општ менаџмент 

каде што можам да го искористам моето широко знаење и големо искуство за развивање и 

спроведување на најдобра стратегија за компанијата на мојот работодавец.   

 
ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ  
Лидерство: Спроведување на планови со усогласен и мотивиран тим со способност за 

водење на истиот   

Тимски играч: Истакнати меѓучовечки и преговарачки вештини, способност за брзо учење, 

тимски играч   

Начин на извршување: Ориентиран кон постигнување на резултати, извршување на работата 

фокусирано на корисниците 
 
Вкрстена-функционалност: Искуство со работа во и со вкрстено-функционални и 

мултинационални бизнис тимови  

Односи: Искуство во развојот и управувањето со односите со заинтересирани страни, 

репутацијата на компанијата, вклучувајќи и односи со Сопственикот на Компанијата и со 

Владата на Унгарија  

Процеси: Искуство во развивање и обезбедување на усогласеност со политики, упатства и 

процеси  

Планирање: Добра основа за развој на стратегии, краткорочно / среднорочно планирање, 

планирање на ресурси  

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

• 1992: Дипломиран машински инженер,  

 Универзитет на Будимпешта за технологија и економија  

• 2007: МБА 

 

Универзитет на Будимпешта за технологија и економија во соработка со 
Државниот универзитет на Њујорк, Универзитетот на Рочестер и Рочестер 
Институтот за технологија во Соединетите Американски Држави.  

 Специјализација во студии за финансии и менаџмент  
 
• Обуки: Лидерски вештини, вештини за преговарање (ScotWork), вештини за подучување и 

сл.     
• Поединечни обуки:   

• Организациско влијание, вештини за влијаење    
• Самоуверена комуникација, справување со конфликти, емоционална интелигенција     
• Обука за менаџери на Harvard Business School, 2013 – Двигател на корпоративното 

работење  

 

 

 



 

 

ЈАЗИЦИ:   
Унгарски:  Мајчин јазик   
Англиски:  течно  
Хрватски  напредно  
Српски: напредно  
Германски: основно 

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  
Возраст:   
Брачна состојба:   
Деца:   
Спортови: фудбал, алпско скијање, планинарство, пливање 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 
 
Јануари 2015 - Дојче Телеком АД 

 SVP Commercial Europe 

Август 2010 – јануари 

2015 Маѓар Телеком АД 

 
Главен комерцијален директор за 

резидентни корисници  

 
(претходно Главен директор за 

продажба и услуги) 

 
• Му одговарал на ГИД   

 
• Целосна одговорност за продажба, односи со корисници, теренски активности, 
маркетинг и развој на производи за сегментот на резидентни корисници за кои е 
потребен интегриран целосен пристап  
• Одговорен за управување со организација од над 4000 вработени   
• Одговорност за годишен приход од над 1200 милиони американски долари  
• Постигнување на обрт на приходи: од опаѓање во однос на претходната година 
кон пораст и покрај тешкото економско и законодавно опкружување   
• Зголемување на ефикасноста со намален број на вработени    
• Придвижување на промена на културата низ целата организација, истакнување 
на однесување ориентирано кон „можам“ и „извршувам“, обликување на 
лидерските вештини, засилување на ориентираноста кон продажба и корисници   

 
 
Март 2005 – август 2010 Red Bull Hungary Ltd.  

Генерален менаџер  

 
• Му одговарал на Регионалниот главен обучувач, целосна одговорност за 

локалниот бизнис     
• Управување со промени во првите две години, што резултираше со B/E во 

втората година од работењето    
• Целосна промена во управувањето и размена на 80% од кадарот без негативно 

влијание врз бизнисот   
 

• Непречен развој на сите клучни показатели на извршувањето на работата 
поврзани со корисници, продажба и финансии што резултираше со 
профитабилно работење   

 
• Глобална економска криза: Усвојување на планови, формирање на цени и 

организација адаптирана на новата реалност   

 



1994 – февруари 2005 PEPSI-COLA COMPANY  
2001 – февруари 2005: Продажен директор за традиционална трговија – 
CEE 

 
• Му одговарал на VP продажба одговорен за пазарите во Полска, Унгарија, 

Чешка и Словачка   
• Контакт лице помеѓу дирекциите во Лондон и Чикаго за секторот за продажба    
• Комерцијално планирање: стратешко, годишно и тримесечно 

планирање за секторите за маркетинг и продажба   
 

• Планови за канали, план за цени, трговски маркетинг програми за каналите за 
традиционална трговија, Project Power1   

 
Март 2000 – февруари 2005        Пепси, Унгарија, член на Одборот на директори 

1999 – 2001 Позиција: Директор на продажба – Пепси Унгарија  
 

• Му одговарал на Генералниот менаџер, успешно управување со организацијата 
на Продажба за исполнување на обемот на планот   

 
• Реинженеринг на бизнисот, оптимизирање на организациската структура и 

структурата на одговарање, агенда за придвижување на иновации   
 

• Одговорен за приход од над 70 мм долари, управување со 440 вработени и 
контрола на буџет од над 10 мм долари  

 

1996 – 1999 Позиција: Менаџер на единица – Централна Унгарија  
• Му одговарал на Генералниот менаџер, управување со теренска продажба, 

испорака и магацинско работење    
 

• Одговорен за приход од над 39 мм долари, управување со 360 вработени и контрола 
на буџет од над 1 мм долари    

 
1996 – 1996 Позиција: Менаџер на Проект:  

• Го воспоставил Периодичниот акционен план, реорганизацијата на Секторот за 
продажба, Набавки, интерен обучувач 

 
 
1994 – 1996 Позиција: Директор за клучни корисници 

               • Му одговарал на Генералниот менаџер, управувал со тим од 9 менаџери за 
клучни корисници со севкупна одговорност за Унгарија 

 

1993 – 1994 DOVE MID EUROPE Ltd.  
• Одговорен за 8 лица одговорни за предпродажба коишто ги покривале сите 

канали за трговија во Западна Унгарија  
 

• Широко продажно портфолио: Hiram Walker алкохолни пијалаци, Heinz 

производи, Warner Lambert кондиторски производи, SmithKline Beacham 

производи за лична нега, Barilla тестенини  

 

1992 – 1993 HEMINGWAY Holding, Dunkin Donuts Ltd.  
• Управувал со 4 ресторани во центарот коишто биле во фаза на започнување со 

работа 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО  
 
Претходно искуство:  

• Работел за дилер за возила, туристичка агенција и во семеен бизнис  

Ангажмани:  
• Чест говорник на конференции и гостин предавач на економски универзитети   
• Членство во разновидни непрофитни организации: политички, спортски клубови  

 
Бон, декември 2015 година  
Атила Кесег        Преведено од Лингва Експерт  


