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Tapasztalat 

Ügyvezető igazgató 
Bare International Europe 

 2016 – Jelenleg is 

A Bare International egy független piackutató vállalat, amely a vásárlói élmény 
mérésével foglalkozik 
 A szolgáltatás biztosítása Európában 
 A két iroda (Antwerpen és Budapest) vezetése 
 7 M eurós költségvetés, 70 alkalmazott + 85 szerződéses munkatárs 
 A stratégia meghatározása, a folyamatos növekedés biztosítása 

Eredmények 
 Sok évnyi veszteséges működés után már az első évben nyereséges évet 

zártunk 

 

Global Data Quality Director 
Bare International 

 2013 - 2015 

 A Data Quality szervezet globális vezetése – 300 fő, 6 iroda világszerte 
 A hatékonyság és az üzleti eredmények folyamatos javítása 
 A globális szervezet kialakítása, a munka és felelősségi körök meghatározása 

 

Operatív vezető 
IBM ISSC HR Contact Center 

 2011 - 2012 

 100+ fős szervezet és 4 közvetlen beosztott vezetése 
 Éves pénzügyi terv elkészítése, a P&L kezelése 

 

Tanácsadó, Tréner 
Integrated Consulting Group 

 2010 - 2011 

 Vezetőfejlesztő képzések összeállítása és megtartása magyarul és angolul 
 DISC és érzelmi intelligencia a vezetésben mérés és fejlesztés 

Összefoglaló 
20 év tapasztalatom van nemzetközi 
környezetben emberek és üzletágak 
vezetéséven. 

A magántulajdonban lévő cégek 
tulajdonosi szemléletének és a 
nagyvállalatok bevált folyamatainak 
kombinációját képviselem.  

Vezetőként fontosnak tartom az 
emberek és az operatív oldal 
egyensúlyát. Csapatot  építek, akik 
együttműködve, kiemelkedő 
teljesítménnyel érik el céljaikat. 

 

Értékek 
Open and honest 

Kölcsönös bizalom 

Felelősség-vállalás 

Innováció 

Kíváncsiság 

 

Erősségek 
Pozitív, eredmény-orientált 

Vezetés és fejlesztés 

Stratégiai gondolkodás 

Kreatív, analitikus problémamegoldás 

Kritikus helyzetekés változás kezelése  

Pénzügyi tervezés, P&L management 

Teljesítmény-mérés és fejlesztés 

http://www.linkedin.com/in/Tibor-Temesvari
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Üzleti tervezés vezetője – Közép-Kelet Európa 
Microsoft 

 2007 - 2010 

 A CEE vezetőség tagja 
 A növekedési lehetőségek meghatározása 
 18 ország üzleti tervezésének irányítása 

 

GTSC Site Manager – CEE 
Microsoft 

 2003 - 2007 

A GTSC egy szolgáltató központ üzletileg kritikus problémák megoldására 
 Egy szétszórt szervezet nulláról való felépítése (5 ország, 100 alkalmazott) 
 Az EMEA vezetőség tagja 
 EMEA szintű folyamatok fejlesztése 

Eredmények 
 A legjobb ügyfél-elégedettségi eredmények EMEA-ban 
 Certificate of Excellence elismerés 

 

Terméktámogatási vezető 
Microsoft 

 2000 - 2003 

 A magyarországi terméktámogatási üzletág vezetése 
 A nagyvállalati szerződések értékesítése és megújítása 

Eredmények 
 3 év alatt megháromszoroztam az üzletág bevételét 
 Microsoft Outstanding Contributor elismerés 

 

Partner Account Manager 
Microsoft 

 1997 - 1999 

 Microsoft kiemelt partnerek toborzása és üzleti fejlesztése 

 

Üzletág vezető 
RCE Kft 

 1995 - 1997 

 15% piaci részesedés elérése 2 éven belül 

 

Tanársegéd 
Eötvös Loránd University 

 1988 - 1995 

 Programozás módszertan és programozási nyelvek tanítása 

Minősítések 
DISC és Business Motivator tanácsadó 

EQ-I 2.0 minősítés 

Lean + Six Sigma yellow belt 

Helyzetfüggő vezetés 

Balanced Scorecard 

 

 

Beszélt nyelvek 
Angol Folyékony 

Magyar Anyanyelvi 

 

 

Végzettség 

Matematika, fizika és 
informatika tanár 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Természettudományi kar 

 1985 – 1990 Budapest 


