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KOMPETENCIÁK 
SZAKMAI  VEZETŐI  SZEMÉLYES  

• 18 év tapasztalat multinacionális 

(high-tech) vállalatoknál vezető 

pozíciókban a marketing területén  

• Marketing részleg kialakítása a 

nulláról 

• 35 fős nemzetközi csapat vezetésében 

szerzett tapasztalat (in-hose és remote 

management tapasztalat, multikultúrális 

érzékenység)  

• Toborzás és tehetséggondozás  

• Pozitív életszemlélet, nyitott szív 

• Minőségi életre és munkára való 

törekvés 

• Ember- és üzleti fókuszú döntési 

készség 

• Kiemelkedő szervezési készség 

(rendezvényszervezésben és vállalati 

átalakításban szerzett tapasztalat) 

• Nemzetközi vállalati stratégiák és 

konkrét megvalósítási tervek építése 

• Erős stratégiai személet és a jövőre 

vonatkozó képzelőerő 

• 0% fluktuáció biztosítása több éven keresztül 

• Változásmenedzsment 

• Marketing és Vezetői szakember díjak 

• Erős belső igény az emberek 

támogatására a saját legjobb énjük 

megéléséhez a munkahelyen (is) 

• Soha véget nem érő kíváncsiság a 

dolgok hogyan-ja és miért-je iránt 

• Funkcionális szervezeti felpítés 

kialakítása régiós szinten  

• ’Tulajdonosi szemlélet’ és kiemelkedő 

felelősségtudat 

• Siker- és eredményorientáltság 

• Őszinteség és empátia 

• A kiválóra való folyamatos törekvés 

nagy megvalósítási energiával, 

rugalmas hozzáállással  

• Gallup erősségek: Stratéga, Teljesítmény-

orientáltság, Kiválóságra-törekvés, 

Tudatosság, Jövőbemutató készség, Empátia 

• Magas érzelmi intelligencia 

• Tárgyalóképes angol nyelvtudás 

 MUNKATAPASZTALAT 

Coach-Tanácsadó Vállalkozó | VadAgnes.Coach 2019. januártól – napjainkig 

Okleveles Business és Emberi Potenciál Aktivizáló Coach, az International Coaching Federation (ICF) Tagja 

• Több mint 350+ óra coaching tapasztalattal rendelkezem, ügyfeleim a multinacionális és középvállalatoktól 
érkeznek és a marketing, pénzügy, értékesítés, szoftverfejlesztés, informatika területein dolgoznak felső, illetve 
középvezetői vagy szakértői pozíciókban 

• Munkámat az eredményorientáltság jellemzi, ám minden esetben kifejezetten törekszem a folyamatban résztvevő 
személy emberi oldalának bevonásával a személyes kompetenciáik fejlesztésére is 

• Coaching specialitásaim: érzelmi intelligencia (EQ), tudatosság (mindfulness), reziliencia, emberi potenciál  

• Készségfejlesztő tréningeket és előadásokat tartok vezetőknek és csapatoknak idő- és stresszmenedzsment, 
reziliencia, érzelmi intelligencia, kommunikáció, vezetői készségek, tudatosság témákban (ill. igény szerint)  
 

Marketing Tanácsadó 

• Tanácsadás angolul és magyarul: Tartalom Marketing · Online Marketing · Közösségi Média Marketing · 
Online/Offline Fizetett Hirdetések · Márkaépítés (személyes/vállalati) · Stratégiai tervezés · Teljesítménymutatók 
meghatározása (KPI) · Marketing eredmények riportálása · Rendezvényszervezés · Marketingkommunikáció · 
Interim Vezetői Feladatok  

Régiós Vezetői Munkakörök, EMEIA | National Instruments 2007-2018 

Sr. Szakmai rendezvényszervező csoport vezető, EMEIA  2015-2018 

• A több mint 35 főből álló csapat coaching szemléletű vezetése (toborzás, kiválasztás, teljesítmény-menedzsment, 
tehetséggondozás EMEIA szinten: Europe, Middle East, India and Africa),  

• Az éves regionális szakmai rendezvényterv összeállítása a vállalati felső vezetőkkel való együttműködésben  

• A teljes régiós költségvetés menedzselése (3.2 Millió USD) a legnagyobb megtérülésre való törekvéssel (ROI) 

• A munkafolyamatok, munkaterhelés egyenletes elosztása a régióban (kockázati tervvel kiegészítve)  
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• A rendezvények eredményeinek mérése és az eredmények prezentálása a felső vezetés felé  

• Funkcionális szervezeti modellbe történő átalakulásban való aktív részvétel (szervezetfejlesztés) 

• Piac- és versenytársi elemzések, fogyasztói magatartás vizsgálata 

• A globális rendezvénystratégia létrehozásában való kiemelkedő részvétel: javaslattétel és kivitelezés 
 

Szakmai rendezvényszervező csoport vezető, Közép- és Kelet-Európa 2014-2015 

• A 10 fős rendezvényszervező csapat vezetése (toborzás, kiválasztás, teljesítmény-menedzsment,  

• tehetséggondozás 16 országban) 

• A szakmai rendezvények a sikeres üzletmenethez történő optimalizálása és az éves rendezvényterv összeállítása, 
kivitelezése, költségvetés menedzselése 

• Az alrégiók összevonásának, szervezeti átszervezésének menedzselése: munkaerőforrások, munkafolyamatok 
újragondolása és az új feltételekhez történő igazítása (szervezetfejlesztés) 
 

Megbízott marketingvezető, Kelet-Európa 2013-2015 

• A 6 fős marketingcsapat vezetése (toborzás, kiválasztás, teljesítmény-menedzsment, tehetséggondozás 13 
országban) 

• Műszaki marketinggel, mérnökséggel, értékesítéssel, szakmai vezetőkkel való szoros együttműködés és a teljes, 
minden médiát tartalmazó marketingterv elkészítése, mely egyszerre felel meg a globális marketingirányzatnak és 
alkalmazkodik a lokális piaci igényekhez 
 

Európai Marketingvezető, Akadémia szektor  2013-2014 

• Az európai integrált marketingkommunikációs stratégia megtervezése az akadémiai üzleti szektorban 

• Régiós szintű marketingtevékenységek kigondolása, megtervezése és kivitelezése (pl. 1500 fős rendezvénysorozat)  

• A marketingkampányok mérésére szolgáló teljesítménymutatók (KPIs) meghatározása és az eredményesség mérése 
 

Marketingkommunikációs vezető, Kelet-Európa 2008-2014 

• Marketingkommunikációs csoport felépítése a nulláról (6 fő kiválasztása, tehetség-gondozása) 

• Az éves marketingkommunikációs terv elkészítése és a médiacsapattal való kivitelezése 

• Költségvetés elkészítése és kezelése 

• Tehetséggondozási keretrendszer kialakítása, mely aztán vállalati szintű adaptációra került  
 

Web és Direkt Marketing Specialista, Kelet-Európa 2007-2008 

• A vállalati honlap tartalmának rendszeres frissítése és fejlesztése 6 nyelven   

• A keresőoptimalizálás (SEO), keresőmarketing, fizetett hirdetések bevezetése és kivitelezése   

• Email-kampányok tervezése és kivitelezése 8 nyelven  

• Eloqua marketingautomatizálási rendszer bevezetése Kelet-Európában 

Marketingvezető| Mettler-Toledo 2000-2007 

• A marketingrészleg felépítése a nulláról, a stratégia és a teljes marketingterv kialakítása és kivitelezése 

• Minden médiatevékenység kivitelezése (hirdetésszervezés, szakmai cikkek írása, PR-kampányok, digitális és direkt 
marketingkampányok kivitelezése, szakmai rendezvényszervezés)  

• Adatbázis építése és gondozása, vevői elégedettségi kérdőívek tervezése és kivitelezése 
 

TANULMÁNYOK 
• Being at Full Potential: Okleveles Emberi Potenciál Aktivizáló Coach (ICF akkreditált tréning)    2019 

• Coach Akadémia: Kvalifikált Business Coach (az International Coaching Federation által akkreditálva) 2017 

• EDUTUS EGYETEM: MSc. Marketingvezető- Szakértő (Posztgraduális) 2001 - 2003 
• SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM: BSc. Vállalkozó menedzser-mérnök, Marketing szakirány 1996 - 2000 

 

NYELVTUDÁS & SZÁMÍTÓGÉPES KÉSZSÉGEK  
Nyelvtudás 

o Angol (aktív, felsőfokú / tárgyalóképes) 
o Orosz (passzív, középfokú)  
o Magyar (anyanyelv) 

Számítógépes készségek 

o Haladó szintű felhasználó: MS Office, MS Teams, MS SharePoint, Google Drive/Cloud apps, Internet, Adobe  
o Haladó Google Ads tanfolyam 
o Felhasználó szint: Eloqua, SalesForce.Com, Oracle 


