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Szakmai pályafutás 

 

2007- : Konszern Minőségirányítási vezető, Hödlmayr International AG 
 

2007-ben sikeresen pályáztam a Hödlmayr International AG – akkor 7 leányvál-
lalatot átfogó – konszern minőségirányítási vezető pozíciójára. Az osztrák köz-
pontú, új gépjármű logisztika területén tevékenykedő konszern azóta tovább bő-
vült és Belgiumtól egészen Törökországig bezárólag rendelkezik telephelyekkel. 
Konszern minőségirányítási vezetőként a következő feladatokat látom el: 
- közvetlenül az AG Igazgatótanácsának (Vorstand) jelentek 
- 8 leányvállalat Minőségirányítási vezetői tartoznak jelentési kötelezettséggel fe-
lém 
- konszern szintű minőségirányítási feladatok ellátása / koordinálása 
- minőség jelentési rendszer működtetése és fejlesztése 
- konszern szintű belső auditok tervezése és végrehajtása 
- minőségfejlesztési és minőség-költség csökkentési projektek irányítása. 
 

Projektmunkáim 
  Sikeresen terveztük meg és vezettük be a konszern egységes „Minőség je-

lentési rendszerét” ill. „Belső audit rendszerét”. A projekt vezetéséért, majd az elkészült 
rendszerek működtetésért én voltam / vagyok felelős. Az új rendszerek elősegítették az 
egységes kommunikációt és monitorozást a minőség mutatók tekintetében ill. megte-
remtették az alapjait a minőség javítására indított projekteknek. 

 A sérülések csökkentésére indított konszern szintű projekt vezetésével bíztak 
meg. A projektnek köszönhetően folyamatos javulást sikerült elérni e fontos minő-
ség(költség) mutató tekintetében. 

 A kulcsfolyamatok (szállítmányozás, raktározás) konszernszintű standardizá-
lásával egységes szabályozást alakítottunk ki, mely alkalmazható minden leányvállalatra 
és lefedi a vevők követelményrendszerét. 
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1999-: Minőségirányítási vezető, Hödlmayr Hungária Logistics Kft. 
 

Az osztrák központú, új gépjármű logisztika területén tevékenykedő cég magyar 
leányvállalatánál Minőségirányítási vezetőként a következő feladatokat látom el: 
- jelentés közvetlenül az ügyvezetőnek 
- minőségirányítási rendszer (ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.2) irányítása, fel-
ügyelete, folyamatos fejlesztése 
- minőségellenőrzési részleg vezetése 
- kárügyintézési (reklamációs) részleg vezetése 
- minőségfejlesztési projektek irányítása 
- belső auditok tervezése és végrehajtása 
- a cég képviselete minőség témában vevői tárgyalásokon illetve szakmai fóru-
mokon, konferenciákon. 

 
Projektmunkáim 

 Az önálló/független minőségellenőrzési ill. kárügyintézési részleg felépítése, 
elindítása volt az egyik legsikeresebb projektem, a két részleg vezetése azóta is a fel-
adataim közé tartozik. 

 Sikeresen vezettünk be egy mobil (Wi-Fi, majd GPRS-alapú) adatrögzítő 
rendszert a vállalatnál, ami helytől független adatbevitelt biztosít a minőségellenőrző kol-
légák számára, bárhol is tartózkodjanak a telephelyen. 

 Projekt vezetőként dolgoztam 2 sikeres minőség pályázaton: 
- 2003-ban az EFQM „Recognized for Excellence” díját nyertük el 
- 2004-ben Nemzeti Minőségi Díjat nyertünk. 

 

1998-99: Termék mérnök, Flextronics International Kft.(Sárvár) 
 

A Flextronics sárvári üzemében, a Hewlett Packard nyomtató összeszerelő egy-
ségben dolgoztam. 
Termék mérnökként feladataim közé tartoztak: 
- a termék felügyelete, minőségi követelmények betartatása 
- hiba elemzés, minőség javítás 
- beszállítók felügyelete 
- belső auditok. 
 

Tanulmányok 

 

2006-08: A Széchenyi István Egyetemen (Győr) másoddiplomás képzés kereté-
ben közgazdász-szakmérnök tanulmányokat folytattam. A főiskolai diplomát 
2008-ban vettem át. 

1993-98: Egyetemi tanulmányaimat a Veszprémi Egyetemen folytattam, ahol ok-
leveles mérnök-informatikusként végeztem, az egyetemi diplomámat 1998-ban 
vettem át. 
 

Egyéb képzettségek 
 
ISO 9001 – Vezető auditor 
ISO 14001 – Vezető auditor 
VDA 6.3 – Belső folyamat auditor 
ISO/TS 16949 – Vállalati auditor 



 

Nyelvismeret 
 

Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezem. 
Német nyelvből jó az írásbeli szövegértésem, a beszédkészségem középszintű. 

 

Egyéni készségek és kompetenciák 

 
 megalapozott döntések meghozatala 
 sikerorientált, pozitív beállítottságú személyiség 
 jó analitikus, elemző képességek 
 cél- és határidő-orientált 
 megbízható, lojális 
 

Hobbik 

 
 futás, labdarúgás, kert(sz)építés, főzés a szabadban, olvasás – műszaki / 

gazdasági hírek. 
 
 

Lébény, 2018-09-03 
 

 
Prekopecz József 


