2018. évi Közgyűlés
2018. május 17.

Pályázati lap
Etikai és fegyelmi bizottsági tag pozícióra
Név:
HORVÁTH GÁBOR
Jelenlegi munkahelye:
CLEARVISION KFT.

Fénykép (kérjük külön csatoltan is
jpeg formátumban elküldeni)

Beosztása:
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:
1992 - Villamosmérnöki végzettség marosvásárhelyi Műszaki Egyetem
1997-2007 DIGITAL – COMPAQ - HP kereskedelmi igazgató – különböző nagyságú
– 7-50 fős csapatok vezetése, a cég hazai kereskedelmi stratégiájának kidolgozása és
végrehajtása, kiemelt projektek és üzletfejlesztési programok kidolgozása és
bevezetése.
2008 – Clearvision Kft.
Saját informatikai vállalkozás felépítése és működtetése, a nagyvállalati portfólió
kialakítása, ügyfélkapcsolatok ápolása, üzletfejlesztési stratégiák és irányok kialakítása.
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:
Sokéves tagság, aktív üzleti kapcsolat a tagvállalatokkal és baráti viszony a vezetőikkel.
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
A feladat a belső működésre koncentrál, ezért ennek a részletes megismerését és
átgondolását célzom meg.
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?
Segíteni szeretnék a szervezetnek, ennek egyik módja a belső folyamatok javítása
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1.
2.
3.
4.
5.
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
2 óra/hét
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
Nincs ilyen.

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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