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Pályázati lap
Etikai és Fegyelmi Bizottság tag pozícióra
Név: Érdi-Krausz Gábor
Jelenlegi munkahelye:
T-Systems Magyarország Zrt.
Beosztása:
kiemelt projektmenedzser

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:
VPP Energy Zrt. – Termék és Üzletfejlesztési Igazgató
Magyar Telekom Csoport – IT vezetői feladatok
Oki System Magyarország Kft. – ügyvezető/regionális vezető
Számalk Rendszerház Zrt. – kereskedelmi vezető
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:
Több mint 20 éve Vagyok az IVSZ tagja, az általam képviselt vállalatokon keresztül,
illetve szakértőként.
Az elmúlt tíz évben az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja, hat éve annak elnöke voltam.
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
Az IVSZ, mint a leg-kompetensebb szakmai civil szervezet információkat tud megosztani
a tagságon belül, az informatika és az egyéb iparági szereplők között, a szakma és a
politika, a szakma és az oktatás között. Az IVSZ ma már olyan mediátor szervezet,
akinek nem csak a véleményét kérik ki, hanem fontos – a digitalizáció elterjedését
segítő – rendezvényeket, projekteket szervez a szakma és a társadalom számára
Ez lehetőség és felelősség, amit a tagság érdekében tud felhasználni a szervezet.
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?
a tapasztalataimat, tudásomat szeretném az IVSZ és a tagság szolgálatában továbbvinni
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1. Etikai Kódex frissítése
2. Hatékony kommunikáció a tagság felé az IVSZ projektjeiről
3. 2021-2027 EU fejlesztési pénzekből nemzetgazdaság erősítési célú informatikai
projektek kialakítása
4. Ipar 4.0 folyamatok és eredmények bemutatása
5. Újabb iparági területek és informatika „összehozása”
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
5-6 óra/hét
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság olyan ügyekkel foglalkozik, amelyet vagy az Elnökség,
vagy valamelyik tag megkeresése alapján tárgyalunk meg. Számunkra az a siker, ha
olyan állásfoglalást tudunk hozni egy-egy ügyben, amit az érintettek el tudnak fogadni,
illetve az IVSZ tagjainak javát szolgálja.

Budapest. 2018. május hó 10. nap.
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre.
Beküldési határidők:
2018. április 23. az alábbi pozíciók esetében:
• Méret szerinti tagozatvezető – Multi
• Méret szerinti tagozatvezető – Nagyvállalat
• Méret szerinti tagozatvezető – KKV
• Méret szerinti tagozatvezető – Mikro és Startup
2018. május 10. az alábbi pozíciók esetében:
• Digitális Transzformációért felelős alelnök
• Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsági tagok
• Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagok
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk.
Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze a tagi program menedzsernek (gasparhidasi.eszter@ivsz.hu +36-20-9433-3339).
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