
1  

КРАТКА БИОГРАФИЈА 

 
 

Лични податоци  
 

Мартин Ренер, Област на ГДФ  
Телефон  
e-mail:  

Роден на                    

 
Соодветно работно искуство  

 

 

04-2017 – денес Раководител за Управување со извршувањето на работата за Европа  
Дојче Телеком АД (Европа), Бон 

 Управувал со комерцијалните и финансиски активности и резултати 
за T-Mobile Република Чешка и Slovak Telekom со фокус на 
остварување на годишните таргети (EBITDA 750 милиони евра 
годишно) истовремено овозможувајќи соодветна инвестиција за 
одржлив раст  

 Преземал вкрстено функционални финансиски одговорности за B2C 

сегментот 
во европското портфолио на Дојче Телеком (ДТ) 

 Спроведувал редовни комерцијални анализи и подготвувал предлози 
за активности на членот на Управниот одбор на ДТ за Европа и  
неговиот лидерски тим  

 Водел тим од 5 вработени  

 Како заменик претседател за Управување со извршувањето 
на работата, ја водел целата област на привремена основа од 
март 2019 година (EBITDA 4 милијарди евра годишно, 24 FTE) 

 
01.2015 – 03.2017 Заменик претседател на Контрола на ИТ за Европа/Архитектура  

T-Systems International GmbH (Telekom IT), Бон 

 Управувал со Трошоците за ИТ на 12 европски телекомуникациски 
подружници на ДТ (буџет 600 милиони евра годишно) 

 Презел комерцијално водство на ИТ проекти на стратешко/европско 

ниво  

 Го водел комерцијалниот дел од Проектот за ИТ трансформација 
во цела Европа со цел да се оствари утврденото ниво за ИТ 
трошоци (Добитник на наградата L2W за вкрстено функционална 
соработка за 2017 година) 

 Водел тим од 4 вработени  

 
08.2012 – 12.2014 Заменик претседател на Контрола на ИТ GHS/EU решенија 

T-Systems International GmbH (Telekom IT), Бон 

 Ефикасно управувал со трошоците за ИТ (400 милиони евра 
годишно) со цел постигнување на таргетите за заштеди поврзани 
со ИТ на ДТ 

 Носел одлуки за инвестирање и повлекување на ИТ апликации 
како член на одборот за инвестиции  

 Презел комерцијално водство на ИТ проектот OneERP на ниво на 

Групацијата ДТ  

 Водел тим од 19 вработени  

 
10/2011 – 07.2012 Заменик претседател Процес на избирање на портфолио, стратешка и 

деловна анализа BUYIN, Заедничко вложување за набавки на France 
Télécom и Дојче Телеком, Бон 

 Одлучувал за заедничко Портфолио за терминални уреди на 
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ДТ и France Télécom (FT) за сите 23 европски оператори на 19 
пазари (буџет: 8 милијарди евра годишно) 

 Управувал и поддржувал преговори преку пресметување на 
заштедите со цел осигурување на финансиски придобивки за ДТ и 
ФТ 

 Има креирано стратешки анализи на добавувачи, канали и пазари 
како придонес кон тактиката за преговори и за поддршка на крајните 
одлучувачи на ДТ и ФТ  

 Водел тим од 13 вработени  

04/2008 – 09/2011 Заменик претседател Управување со терминали, платформи и 
набавка на дополнителни услуги Дојче Телеком АД (до 06/2009T-
Mobile International AG), Бон 

 Одлучувал за Портфолиото за терминални уреди на ДТ за сите 13 

европски ДТ пазари  

 Преземал одговорност за Контрола на Терминали, платформи и 
набавка на дополнителни услуги на ДТ (Буџет: Европа: 3 
милијарди евра) 

 Придонесувал за сигурни финансиски придобивки за ДТ со 
управување на резултатите од преговорите преку пресметување на 
заштедите  

 Водел тим од 7 вработени  

 Преговарал за пристапот на Процесот за избор на 
портфолио со ФТ за Заедничко вложување за набавки како 
член на Тимот на проектот на ДТ  

 
11/2004 – 03/2008 Виш менаџер Финансиска контрола  

T-Mobile International AG, Бон 

 Имал улога на деловен партнер за T-Mobile Германија, T-Mobile ОК и 
T-Mobile Република Чешка  

 
10/2001 – 10/2004 Службеник/Виш службеник (2002)/Помошник менаџер 

(2004), Корпоративни финансии/Услуги за проценка 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Дизелдорф 

 Одговорен е за извршувањето на работата и надзор на 
финансиските анализи и проценка на деловните претпријатија 
(дисконтирани парични текови, капитални добивки, индикатори за 
проценка на вредноста на акциите). Се стекнал со сеопфатно 
искуство во проценувањето преку работа на повеќе од 20 задачи  

 
04.2001 – 09.2001 Менаџер за Спојувања и преземања 

Deutsche Post AG, Бон 

 
08.1999 – 03.2001 Асистент на ГДФ 

Winkler+Dünnebier AG, Нојвид 

 
Одбори и колегиуми  

 

 

02.2018 – денес Член на Одборот за ревизија во Slovak Telekom a.s. 

02.2018 – денес Член на Одборот за ревизија во T-Mobile Czech Republic a.s. 

 
Образование и квалификации 

 

 

12.2003 – 09.2005 Овластен финансиски аналитичар (ОФА) - Програма за учење и 

тестирање 04/1994 - 04/1994 Diplomkaufmann, Бизнис администрација. Universität zu Köln 

(Grade: 2.1) 1991 – 1994 Bankkaufmann, Kreissparkasse in Siegburg (Grade: 2) (пракса) 1978 – 

1991 Училишна диплома (Abitur), – Gymnasium (Grade: 2.2) 
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Јазици 

 

 

Англиски: Одлично познавање на деловниот англиски јазик 

Француски: Основен 

 
 

Зигбург, 20 февруари 2020 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преведено од Лингва Експерт  


