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Pályázati lap
Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag pozícióra
Név: Veréb Elemér

Fénykép (kérjük külön csatoltan is
jpeg formátumban elküldeni)

Jelenlegi munkahelye: PROVICE Informatika Kft.
Beosztása: ügyvezető

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:

A PROVICE Informatika Kft. alapító ügyvezetője vagyok, villamosmérnök-közgazdász. Több
évtizedes stratégia-, projekt- és folyamatmenedzsment területeken végzett tanácsadói
tevékenységgel a hátam mögött az utóbbi években a nagyvállalati digitális transzformációt
támogató kulcstechnológiák bevezetésével és implementálásával foglalkozom, elsősorban a
pénzintézeti és telekommunikációs szektorban. Hiszek a digitális technológiák erejében,
ezért küldetésének tekintem ezen megoldások minél szélesebb körben való
megismertetését, és az ügyfélélmény folyamatos fejlesztését.
Kiemelt érdeklődési területeim: Digital Performance Management, Customer Intelligence,
Business Intelligence, Project Portfolio Management.
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:
Rendszeres résztvevője vagyok az IVSZ rendezvényeinek (közgyűlések, konferenciák,
stb)
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
Az IVSZ kulcs feladatai
- ICT szektor szereplőinek összefogása, együttműködésének támogatása, érdekeinek
képviselete;
- nagyvállalati digitális transzformáció elősegítése;
- magyar ICT szektor fejlődésének elősegítése;
- KKV-k digitális „írástudásának”, nemzetközi versenyképességének elősegítése;
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?
Fontosnak tartom az etikus piaci viselkedést és ezt kívánom erősíteni az ICT tagvállatok
gyakorlatában

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1. nagyvállalati digitális transzformáció felgyorsítása,
2. nemzetközi vezető technológiák bevezetése és megismertetése Magyarországon
3. magyar ICT szektor fejlődésének elősegítése (utánpótlás-nevelés, fejlesztési források
megtalálása, nemzetközi gazdaságba való bekapcsolódás elősegítése, stb);
4. KKV-k digitális „írástudásának”, nemzetközi versenyképességének elősegítése
5. A digitális írástudás elterjesztése a közoktatásban
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
Heti 1 óra
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:

Budapest. 2018. május hó 9. 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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