A Logisztikai Alumni Mentorprogram első
évfolyamának mentorai – 2018
MENTOROK

Végzés

Kálmán Edina

2003

Török Balázs

2005

Bódi-Schubert Anikó

2006

Nagy-Józsa Dorottya

2006

Báthory Zsuzsanna

2006

Földesi János

2008

MENTOROK Végzés Jelenlegi munkahely

Motiváció

Báthory
Zsuzsanna

2006

Bosch Hatvan, tavasztól
Stuttgartban dolgozik

„Mentorként a motivációm, hogy mások számára meg tudjam könnyíteni a döntést a kérdéses helyzetekben,
lehetőséget tudjak teremteni arra, hogy valakivel meg lehessen beszélni a kérdéses munkahelyi szituációkat, lépéseket.
Azt gondolom, hogy a folyamat lehet win-win a mentee-nek és a mentornak is egyaránt, én magam is sokat tanulok
ezekből a beszélgetésekből. Elvárásom a mentee-vel szemben, hogy nyitott legyen kérdéseket, témákat, példákat,
szituációkat hozni és legyen elérendő célja.”

BódiSchubert
Anikó

2006

Magyar Nemzeti Bank,
Készpénzlogisztikai
igazgatóság

„A mentori programban való részvételemet elsősorban az motiválta, hogy „viszonozzam” azt a sok segítséget és
támogatást, amit jómagam pályakezdő munkavállalóként egykori és jelenlegi vezetőimtől, illetve doktorandusz
hallgatóként a témavezetőmtől és a BCE Vállalatgazdaságtan intézet valamennyi munkatársaitól kaptam. A
mentorálással kapcsolatban elsősorban azt a koncepciót kívánom követni, hogy a munkaerőpiacra hamarosan belépő
hallgatók számára segítséget nyújtsak az álláskeresésben rájuk váró kihívások – mint például potenciális munkaadók
kiválasztása, felkészülés az interjúkra – sikeres menedzselésében.”

Földesi
János

2008

Henkel

„Az Alumni Mentorprogram keretében célom, hogy bemutassam a konkrét szakmai kihívásokat és lehetőségeket, ezzel
iránymutatást adva a megfelelő döntések és lépések meghozatalához a jövőbeni karriert illetően. Együttműködve
elérhesse az érintett a saját, lehető legjobb eredményét.”

Kálmán
Edina

2003

IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit
Kft.

„Tapasztalatom szerint minden mentorálás más, mert minden mentorált és mentor kapcsolata eltérő, személyiségükből
és egymáshoz való viszonyukból adódóan. Sokat tud adni egy ilyen folyamat a mentornak is: látja, hogy egy nála 15-20
évvel fiatalabb munkavállaló hogyan gondolkodik, hogyan kezd neki felnőtt életének, milyen dilemmákkal szembesül,
és milyen új és friss energiák hajtják.”

Nagy-Józsa
Dorottya

2006

Y2Y Business Coaching
CEO and Founder

Török
Balázs

2005

Prime Rate Kft.

„Sziasztok, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek az Alumni Mentorprogramban. Nagyon szívesen
állok rendelkezésére a diákoknak, vagy volt hallgatóknak bármilyen supply chain vagy általánosabb,
jelenlegi munkaerőpiacra vonatkozó kérdésekben.”
„Örömömre szolgál, hogy itt lehetek ennél a hiánypótló, és remélhetőleg nagy hagyományokat teremető Alumni
Mentor Program (amit máris gyorsan rövidíthetünk AMP-nek) megszületésekor. Véleményem szerint az ilyen
lehetőségek nagyban segíthetnek a felsőoktatásból frissen kikerülő új „generációknak” abban, hogy gyorsabban
rátaláljanak arra az útra, amely őket a szakmai fejlődésük során legjobban vezeti céljaik elérése felé.”

A Logisztikai Alumni Mentorprogram második
évfolyamának mentorai – 2019

MENTOROK

Végzés

Dömötör Ákos

2010

Gémesi Katalin

2010

Szabó Zita

2008

Nyíri Sándor

2007

MENTOROK
Dömötör Ákos

Gémesi Katalin

Végzés Jelenlegi
munkahely
2010

2010

Motiváció

„A karrieremben eddig elég szerencsés voltam, sok mindent ki tudtam próbálni és közbe

néhány nagyobb hibából is elég sokat tanultam. Azt remélem, hogy olyan mentoráltam le
aki komolyan dolgozik azon, hogy hogyan váljon egyre jobbá. Szívesen besegítenék neki
ebben a munkában.”

„Az autóipar nem egy kifejezetten “lányos” iparág. Ennek ellenére a folyamatszemlélet, a
rendszerekben (összefüggésekben) gondolkodás és a technológia iránti nyitottság nagy
lehetőségeket rejt minden fiatal számára (nemtől függetlenül). Célom, hogy az autóiparb
eltöltött 8 év tapasztalatait és tudásbázisát felhasználva betekintést tudjak adni ebbe a
világba. A pályakezdés minden fiatal számára egy új és ijesztő időszak. Hiszem, hogy
amennyiben ilyenkor kapnak egy mentort, aki hiteles, és ő is úgy tekint a mentorálásra,
mint küldetésre, melynek a fejlesztés a célja, abba az esetben a fiatal pályakezdő lelkesen
ambíciókkal vágnak bele a munka világába.”

MENTOROK Végzés Jelenlegi
Motiváció
munkahely
„Az egyetemi oktatás kiváló felkészítő, de mindazt a tudást beilleszteni egy nagyvállalat dinamikájába, komplex
Nyíri
2007
(időnként akár át is politizált) döntéshozási köreibe; egy elméleti, szakmai sikert vállalati sikerré konvertálni;
megérteni azon mozgatórugókat, amelyekről keveset szólnak a tankönyvek; néha logikátlan, néha túlzó elvárások
alatt sikeresnek lenni; felelősséget érezni fejlődésért, szervezetért, emberek életéért... Ezek azok az
Sándor

elengedhetetlen tapasztalatok, amelyek eléréséhez hosszú évek szükségesek egy nagyvállalatnál. Ez a tudás és
tapasztalat nem adható át teljes mértékben, de időnként lehetőségünk nyílik kinyitni az ajtót és kis tárlatvezetés
során megmutatni, mi mozgat egy mai magyar nagyvállalatot, ezen keresztül kiemelten segíteni egy leendő
kollégánk szakmai indulását. Mivel egyetemistaként tolongtam volna egy ilyen lehetőségért, nem volt kérdés, hogy
immár a másik oldalról szívesen nyújtom át mindazt, amit eddig tapasztaltam. A saját szememben ez a lassan 10 év
vezetői tapasztalat még túl kevés (hiszen minél mélyebbre megyünk, annál inkább felismerjük, mennyi dolgunk,
tanulnivalónk van még), de egy végzős hallgatónak bizonyára hasznára válhat. :-) „

Szabó Zita

2008

„Nagyon fontos kezdeményezésnek tartom a programot, hiszen a diákok sokat tudnak profitálni abból, ha azt a
rengeteg elméleti tudást, amit az egyetemen elsajátítanak kontextusba tudják tenni, mielőtt kikerülnek a nagybetűs
életbe. Amit megtanultam az elmúlt évek során, az az, hogy a szakmai tudás mellett mennyi egyéb képességen és
kompetencián múlik a szakmai siker. A célom az, hogy bevezessem őket ebbe a világba, megosszam velük a saját
tapasztalataimat, “evolúciómat” az elmúlt 10 év alatt. A Henkel nagy hangsúlyt fektet a tehetséges fiatalokra és a
Supply Chain területen számos lehetőség van, amit a program által kötetlenebb formában lehetőségem lesz
bemutatni. A különböző területek különböző típusú kollegákat kívánnak meg. Azáltal, hogy beleshetnek a színfalak
mögé, szeretnék segítséget nyújtani a diákok karrier döntéseiben és személyes fejlődésében. Fontosnak tartom,
hogy mindenki megtalálja a saját útját, helyét, ami elégedettséggel tölti el és ahol sikeressé válhat. Jelenleg is
mentorként tevékenykedem, a Henkel Adhesive Supply Chain 7 fős gyakornoki csapata elismert munkát végez a
Henkel európai SC szervezetén belül. Különböző események, versenyek biztosítják, hogy már gyakornokként elérjük
számukra a láthatóságot (visibility), ami kéz a kézben jár a jövőbeli szakmai sikerrel. A folyamatos visszajelzések
által pedig lehetőségük van a szakmai és személyes fejlődésre. Nem utolsósorban a program lehetőséget biztosít
arra is, hogy mint munkáltató, megértsük az új generáció elvárásait és motivációját, hiszen az elmúlt 10 évben
jelentős változások mentek végbe és ez a tendencia folytatódni látszik. Minden cégnek feladata követni ezeket a
trendeket és megérteni a jövő munkavállalóit, ha a siker útján akar maradni.”

A Logisztikai Alumni Mentorprogram harmadik
évfolyamának mentorai – 2020
MENTOROK

Végzés

Bárth-Fehér Szilvia

2011

Dömötör Ákos

2010

Holczer Gábor

2007

Nagy-Józsa Dorottya

2006

MENTOROK

Végzés Jelenlegi
munkahely

2010

„A karrieremben eddig elég szerencsés voltam, sok
mindent ki tudtam próbálni és közben néhány
nagyobb hibából is elég sokat tanultam. Azt remélem,
hogy olyan mentoráltam lesz, aki komolyan dolgozik
azon, hogy hogyan váljon egyre jobbá. Szívesen
besegítenék neki ebben a munkában.”

2006

„Sziasztok, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy
részt vehetek az Alumni Mentorprogramban. Nagyon
szívesen állok rendelkezésére a diákoknak, vagy volt
hallgatóknak bármilyen supply chain vagy
általánosabb, jelenlegi munkaerőpiacra vonatkozó
kérdésekben.”

Dömötör
Ákos
Global Product
Manager &
Robot Liaison
Officer

Nagy-Józsa
Dorottya
Business
Coaching
CEO and
Founder

Motiváció

MENTOROK Végzés Jelenlegi
Motiváció
munkahely
„The mentoring program is an excellent opportunity having face to face
Holczer
discussions, interactive activities between students and already
Gábor
graduated specialist. The project is an outstanding chance getting to
Tanácsadó
know different people, mindset and having the possibility shadowing
2007
(jelenleg:
Parts Planning
Manager)

either the everyday activities or focusing on specific topics. I would like
to share my knowledge, my mindset and support the student on the
required subjects. I am pretty sure that I can learn a lot from the
students. I am inquisitively waiting for the first meetings.”

Bárth-Fehér
Szilvia

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy az egyetem egykori
hallgatóin, alumnusain keresztül teremti meg annak a lehetőségét, hogy
a hallgatók már tanulmányaik közben valós képet kapjanak a munka
világáról, és személyes kapcsolatokat építhessenek. Saját
tapasztalataimat annak fényében ajánlom az érdeklődő diákoknak, hogy
- bár az elmúlt nyolc évben mindvégig ugyanannál a cégnél (Unilever)
dolgoztam - egy FMCG vállalat szinte valamennyi Supply Chain
feladatkörében szerepet vállaltam (Warehousing, Supply and Demand
Planning, gyári környezet, O2B terület), és rálátásom nyílt az egyes
részterületek sajátosságaira.”

Planning
Team Leader
and Demand
Planner –
Food

2011

