Giller Tamás

Igazgató (COO, CFO)
Bemutatkozás
Önállóan és csapatban is hatékonyan tudok dolgozni. Felelősségteljes, becsületes, megbízható,
magabiztos személynek vallom magam. Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képességgel
rendelkezem. A munkám során következetesség, és céltudatosság vezérel. A munkámat kezdeményező
készség és innováció jellemzi. Úgy gondolom, hogy minden problémára van megoldás.
Több mint öt év vezetői tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg egy magyarországi befektetői csoport
„startup” projektjein dolgozom (GREMON és SCOLVO), mint operatív vezető, pénzügyi vezető. Mindkét
jelenlegi projektem kötődik az informatikához, mivel sokat foglalkoztam vállalati információs
rendszerekkel, informatikával.
Teljes körű pénzügyi és számviteli tudással, valamint átfogó IT iparági tapasztalattal rendelkezem. Saját
szakmai blogot szerkesztek, amely a www.erpblog.hu címen érhető el. Emellett gyakran publikálok a
www.piacesprofit.hu oldalon, valamint a Computerworld magazinban, mint szakértő, tanácsadó. 2014.
év elején megjelent ERP, múlt, jelen, jövő című könyvem, amely már angolul is megvásárolható az
Amazon oldalán.

Képességek
Munkatársak vezetése, csapat menedzsment
ERP és CRM rendszerek mély ismerete
Átfogó pénzügyi-számviteli ismeretek
Stratégia alkotás

Probléma menedzsment, incidens menedzsment
Projektmenedzsment (ITIL)
Átfogó IT ismeretek
Üzleti folyamatok fejlesztése

Munkavállalói tapasztalat
Gremon Systems Zrt. (Budapest, Szeged)

www.gremonsystems.com

COO, CFO, Igazgatósági tag

2015. áprilistól

o
o
o
o
o

A vállalat teljes pénzügyi adminisztrációjának felépítése.
A vállalat pénzügyi és egyéb folyamatainak szervezése, irányítása. Szerződések kezelése, szerződés
menedzsment. A könyvelési munka felügyelete, kontrolling tevékenység.
Részvétel az üzleti folyamatok fejlesztésében, termékfejlesztésben és stratégia alkotásban.
Riportálás a vállalat tulajdonosai, befektetője és a különböző hivatalok felé.
Részvétel a menedzsment döntésekben.

SCOLVO Zrt. (Budapest, Miskolc)

www.scolvo.com

CFO

2016. márciustól

o
o
o
o

A vállalat teljes pénzügyi adminisztrációjának felépítése.
A vállalat pénzügyi és egyéb folyamatainak szervezése, irányítása. Szerződések kezelése, szerződés
menedzsment. A könyvelési munka felügyelete, kontrolling tevékenység.
Riportálás a vállalat tulajdonosai, befektetője és a különböző hivatalok felé.
Részvétel a menedzsment döntésekben.

DLM Solutions Kft. (Budapest)

www.dlmsolutions.hu

Üzletágvezető (Informatika, ERP)

2008. jan. – 2015. április

o

Különböző informatikai megoldások tervezése, megvalósítása, bevezetése során a tanácsadói
csoport irányítása a követelmények teljesítése valamint az ügyfél-elégedettség növelése
érdekében.

+36-20-665-3798

http://www.erpblog.hu

tamas.giller@gmail.com

o
o
o
o
o
o
o

A projekt csapat irányítása ERP és egyéb rendszerek bevezetése során, mint projektmenedzser.
Kereskedelmi vezetői feladatok ellátása, aktív értékesítési feladatok.
Az incidensek, problémák, új igények, módosítási kérések megoldásával kapcsolatos feladatok
kiosztása, ütemezése és végrehajtatása a szolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően.
Call Center – Helpdesk munka szervezése, felügyelete, irányítása.
Workshopok, tréningek, oktatások szervezése, vezetése, mint előadó (5-50 fő előtt).
Ügyfél-elégedettség növelése. IT problémák kezelése, segítségnyújtás. Projektmenedzsment.
Riportálás a vállalat ügyvezetői felé, kapcsolattartás a vállalat többi részlegvezetőjével. Részvétel a
menedzsmenti döntésekben.

Karádi Rendszerház Kft. (Nyíregyháza)

www.karadi.hu

Microsoft Dynamics NAV tanácsadó

2006. okt. – 2008. jan.

o
o

Navision tanácsadás belföldre, kis- és középvállalkozásoknak. Projekt menedzsment. NAV 40-225ös szakvizsga megléte (Navision 4.0. Pénzügy).
Feladatok koordinálása a fejlesztési csapatban. Feladat allokáció.

Summit Autó Magyarország Zrt. (Budapest)

www.summit.hu; www.nissan.hu

Projektvezető

2005. júl. – 2006. okt.

o

Vállalatirányítási rendszertanácsadás belföldre és külföldre (Svédország).
finanszírozási rendszerek ismerete, tanácsadása. Projektvezetési ismeretek.

Biztosítási

és

Munkatapasztalat és tanulmányok Sydneyben (Sydney/Ausztrália)
Tanuló

2004. Nov. – 2005. Jún.

Summit Autó Magyarország Zrt. (Budapest)

www.summit.hu; www.nissan.hu

Vezető konzulens - Konzulens

2002. dec. – 2004. nov.

o

Vállalatirányítási rendszer bevezetéséért felelős pénzügyi konzulens.

Végzettség
Australian Institute of Commerce and Language (Sydney/Ausztrália)
Certificate III. in Business

2004. nov. – 2005. jún.

Pénzügyi és Számviteli Főiskola (Budapest/Magyarország)
Okleveles Közgazdász

1999. szept. – 2003. feb.

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola (Nyíregyháza/Magyarország)
Pénzügyi ügyintéző és képesített könyvelő

1995. szept. – 1999. jún.

Nyelvismeret
Magyar, angol. Állami középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga. Üzleti angol nyelvtudás (főiskolán tanult,
Budapest, Sydney), Ausztráliában és a munkám során használt.

Személyes adatok
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Telefon:
E-mail:
Nemzetiség:
Jogosítvány:
Linkedin profil:
ERP, past, present, future e-book:
+36-20-665-3798

Budapest, Magyarország
+36-20-665-3798
tamas.giller@gmail.com
Magyar (EU-n belül szabad munkavállalás)
B kategória
http://www.linkedin.com/pub/tamás-giller/2a/42/45a?_mSplash=1
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tamas.giller@gmail.com

