Павел Хадрболец
20 години комбинирано искуство на разни функции како што се финансии,
стратегија, трансформации и управување со проектно портфолио. Тоа значи 16
години искуство во телекомуникациската индустрија.
ПРОФИЛ | Фокусиран кон исполнување на целите, динамичен и ефикасен
стратешки мислител со добри менаџерски и аналитички вештини, верба и
промовирање на тимска работа и концепт за доделување на овластувања на
вработените, талентиран соговорник во комуникацијата со добри
интерперсонални и преговарачки вештини.
Моето мото е: „Кога има волја има и начин“

Работно искуство

Финансии Европа, Дојче Телеком АД
10/2016 | Заменик претседател на Стратегија, финансии, контрола Европа
 Одговорен за контрола на подружници и комерцијална контрола, му одговара на
Главниот директор за финансиии Европа
 Поддршка на EU LT тимот со финансиски резултати ширум Европа
a.s. (поддружница на Дојче Телеком АД)
07/2013 - 09/2016 | Заменик претседател за Стратегија, трансформации и управување
со програми
 Одговорен за и ги води активностите за интеграција по преземањето на T-системи Чешка
и ГТС Чешка
 Претседател на Надзорниот одбор на Т-Системи Република Чешка во 2013 година
 Подготовка и спроведување на планот за трансформација на компанијата со цел да се
осигурат промените во оперативниот модел на компанијата по спојувањето со преземените
компании
 Го води управувањето со проектното портфолио во компанијата со цел да обезбеди
соодветна приоретизација и реализација на стратешките активности на компанијата,
претседател на одборот за одредување приоритети на компанијата
 Од февруари 2015 година одговорен за дефинирање на стратегијата на компанијата

вклучувајќи и активности за спојување и преземање
 Води тим од околу 50 лица, му одговара на Главниот извршен директор на компанијата
05/2008 – 06/2013 | Заменик претседател Контрола и сметководство, Сектор за
финансии
 Води тимови за контрола и сметководство во Сектор за финансии (~ 60 лица), му
одговара на Главниот директор за финансии на компанијата
 Поддршка и партнер на одделите на компанијата во однос на финансиските резултати и
планирањето
 Член на различни надзорни одбори за спроведување на проекти и деловни активности.
 Одговорен за процесот на утврдување на личните цели во компанијата за ниво B-1/B-2
 Осигурен интерфејс кон матичната компанија за финансиските резултати и
известувањето/планирањето
12/2004 – 04/2008 | Контролор и раководител на тимот за деловно планирање и
поднесување на извештаи, Сектор за контрола
 Одговорен за подготовката, евалуацијата и консолидацијата на процесот на краткорочни
и долгорочно планирање на компанијата, вклучувајќи и поднесување извештаи кон
матичната компанија
 Врши редовен мониторинг на резултатите на конкуренцијата на пазарот и толкување на
ЕМБ
 Подготовка и презентација на различни сценарија за потенцијален развој на
телекомуникацискиот бизнис и негово влијание врз компанијата
 Го води тимот за деловно планирање и поднесување извештаи (6 лица)
a.s. (подружница на TIW; start up на трет мобилен телеком оператор во Чешка)
07/2001 – 11/2004 | Виши аналитичар за управување со готовина, Сектор за
финансии
 Подготовка на Биланс на состојба и буџети и предвидувања за готовински тек.
 Осигурување на искористување на кредитни линии за краткорочно финансирање
 Преговори со банки и обезбедување на редовни пресметки на обврските за долгорочни
долгови
04/2000 – 06/2001 | Аналитичар на залихи, Сектор за сметководство
 Одговорен за сметководство на хардвер (затворање/планирање) во модул Финансии
 Месечна анализа на приходи, трошоци и состојба на залихи на опрема.
Меѓународна компанија
1996 – 04/2000 | Аналитичар на залихи и залихи, Сектор за сметководство

 Месечна анализа на салдо на залихи и осигурување на соодветно ниво на залихи во
соработка со централниот магацин во Велика Британија.
 Работа на проекти: консолидација на логистичката поддршка за чешкиот и словачкиот
пазар; член на тимот за имплементација на нов SAP модул

Образование и лични податоци
Образование

Познавање на
странски јазик

Лични податоци
Датум на раѓање:
Интереси:

1998 – 2004 | Диплома за постдипломски студии, Факултет за економија
Прага, Катедра за економија и јавна администрација, специјализација –
Економска политика

Течно (писмено, усно) - Чешки, Англиски
Пасивно - Германски

28 мај 1976 година
Трчање, крос- кантри скијање, политичка економија (член на институтот во
Аспен)

Преведено од Лингва Експерт

