NEM RAGOZZUK. TANÁCSOT ADUNK. JÓL.

Vojsánszki Dóra
Szakmai tapasztalat

Vezető tanácsadó
1115 Budapest, Bartók Béla út 105 - 113.

16 év

TANULMÁNYOK
2006 – 2010

Nyíregyházi Főiskola, Kommunikáció és Médiatudomány
szak
KOMMUNIKÁTOR

EU Pályázati Szakértők Szövetsége

2004.

EU PÁLYÁZATI REFERENS OKLEVÉL

1999 – 2004

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdász
gazdálkodási szak
KÖZGAZDÁSZ

NYELVISMERET
Üzleti középfokú
Üzleti középfokú

Angol
Német

SZAKMAI ISMERETEK
•
•

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio
SAP, Globus, Flexcube és egyéb banki front end és minősítő rendszerek

SZAKMAI KARRIER
2015 –

Helix Tanácsadó Kft – Vezető tanácsadó

2014 – 2015

Multicontact Consulting Kft. – Tanácsadó, igazgatásszervező

2014 – 2014

Budapest Bank Zrt. – Csoportvezető, jelzáloghitel
termékmenedzsment

2010 – 2014

FHB Bank Zrt. – Senior termékmenedzser, jelzáloghitel

2007 – 2010

MKB Bank Zrt. – Üzletfejlesztési menedzser

2007.

MKB Bank Zrt. – Pénzügyi tanácsadó

2005 – 2007

Debreceni Vízmű Zrt. – Controller

2004.

DT&SHOP, Németország, Bad Bocklet – gyakornok

SZAKMAI TAPASZTALATOK
2015 –
Helix Kft.
VEZETŐ TANÁCSADÓ

Külső szakértői szolgáltatások nyújtása elsősorban banki és informatikai rendszerek
bevezetésével kapcsolatos projektekben:
• projekteken való részvétel, projekt koordináció
• szervezői, projekt- és munkacsoport vezetői, tanácsadói feladatok ellátása
• rendszerspecifikációk készítése
• partnerekkel, fejlesztőkkel, megrendelőkkel való egyeztetések, kapcsolattartás
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•
•
•
•

stratégiai és üzleti dokumentumok elkészítése, véleményezése (vezetői
előterjesztések,
összefoglalók,
kommunikációs
anyagok,
prezentációs
dokumentumok)
rendszerrel kapcsolatos dokumentumok készítése (felhasználói útmutató, ügyviteli
utasítás, módszertani dokumentációk, oktatási anyag, ügyféltájékoztatók stb.)
tesztelések lebonyolítása, koordinálása
rendszer bevezetések, fejlesztések menedzselése (többek között SAP ügyféltörzs,
hitel Front End, főkönyvi modul, fedezet nyilvántartás)

Referencia projektek:
• OTP Bank – Jelzáloghitel Igénylés Megújítás squad/projekt
• Telekom Nyrt. One.ERP Rollout Project
• EIR (Takarékszövetkezeti szektor egységes integrációs rendszere)
• FHB Bank deviza hitelek elszámolása és forintosítása
• EXIM Bank hitelezési nyilvántartó és work flow továbbfejlesztése
2014 – 2015
Multicontact Consulting Kft.
TANÁCSADÓ, IGAZGATÁSSZERVEZŐ

•
•
•
•
•

projekteken való részvétel, projekt koordináció
szervezői, tanácsadói feladatok ellátása
rendszerspecifikációk készítése
partnerekkel, fejlesztőkkel, megrendelőkkel való egyeztetések, kapcsolattartás
rendszerrel kapcsolatos dokumentumok készítése (felhasználói útmutató, ügyviteli
utasítás, módszertani dokumentációk, oktatási anyag, ügyfél tájékoztatók stb.)
tesztelések lebonyolítása

2014. (4 hónap)
Budapest Bank Zrt.
CSOPORTVEZETŐ, JELZÁLOGHITEL TERMÉKMENEDZSMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Új termékek, termékmódosítások bevezetése,
Hitelekkel kapcsolatos folyamatok kialakítása, implementálása, szabályozása
Vezetői előterjesztések, döntés előkészítő anyagok készítése
Projektmunkákban való részvétel, projekt koordináció (pl. devizahitel mentőcsomag
implementációjának előkészítése)
Marketing és sajtó anyagok előkészítése, véleményezése
Üzleti specifikációk, rendszerspecifikáció készítése, rendszerek tesztelése
Fiókhálózat és partnerek oktatása
Termékutasítások,
ügyféltájékoztatók,
nyomtatványok,
illetve
egyéb
dokumentációk készítése
Jogszabályok követése és implementációja
Társterületekkel és külső partnerekkel való kapcsolattartás
Rendszeres árazási feladatok lebonyolítása
jelzáloghitel termékmenedzsment csoport koordinálása

2010 – 2014
FHB Bank Zrt.
SENIOR TERMÉKMENEDZSER, JELZÁLOGHITEL

•
•
•
•
•
•
•

Új termékek, termékmódosítások bevezetése,
Hitelekkel kapcsolatos folyamatok kialakítása, implementálása, szabályozása
Vezetői előterjesztések, döntés előkészítő anyagok készítése
Hitelek árazással kapcsolatos feladatainak elvégzése
Lakás-takarékpénztári megtakarítási termékkel illetve kombinált hiteltermékekkel
kapcsolatos kérdések, folyamatok koordinálása, menedzselése
Projektmunkákban való részvétel, projekt koordináció (pl. Allianz Bank migráció,
SAP rendszer bevezetés)
Marketing és sajtó anyagok előkészítése, véleményezése
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•
•
•
•
•
•
•
•

Oktatási anyagok, kisokosok, prezentációk készítése
Oktatások lebonyolítása
Üzleti specifikációk, rendszerspecifikáció készítése, rendszerek tesztelése
Fiókhálózat és partnerek oktatása
Termékutasítások,
ügyfél
tájékoztatók,
nyomtatványok,
illetve
egyéb
dokumentációk készítése
Jogszabályok követése és implementációja
Társterületekkel és külső partnerekkel való kapcsolattartás (Fundamenta, kiemelt
partnerek, fejlesztők stb.)
Vezető távollétében helyettesítés, vezetői feladatok

2007 – 2010
MKB Bank Zrt.
ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakossági jelzáloghitelek, fedezetlen hitelek, és egyéb hitelek, valamint lakástakarékpénztári megtakarítás menedzselése, valamint kisvállalati standard
hiteltermékek menedzselése
Vezetői előterjesztések készítése
Projektmunkákban való részvétel, koordináció (pl. minőségi projekt, Magatartási
kódex implementáció, monitoring és ügyfélcsoport képzés, biztosítéki politika)
Oktatási anyagok, kisokosok, prezentációk készítése
Üzleti specifikációk, rendszerspecifikáció készítése, rendszerek tesztelése
Fiókhálózat és partnerek oktatása
Fiókok látogatása, munkatársak koordinálása
Termékutasítások,
ügyfél
tájékoztatók,
nyomtatványok,
illetve
egyéb
dokumentációk készítése
Jogszabályok követése és implementációja
Társterületekkel és külső partnerekkel való kapcsolattartás

2007.
MKB Bank Zrt.
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

•
•
•

Lakossági és kisvállalati banki termékek értékesítése (bankszámla, bankkártya,
elektronikus csatornák, befektetések, lakossági fedezetlen hitelek, kisvállalati
hitelek értékesítése új és meglévő ügyfeleknek)
Portfolió menedzsment lakossági és kisvállalati ügyfélkörre
Ügyfelekkel történő telefonos, személyes és írásbeli kapcsolattartás.

2005 – 2007
Debreceni Vízmű Zrt.
CONTROLLER

•
•
•
•
•
•

Vezetői riportok, kimutatások készítése
Könyvelés és egyéb nyilvántartások ellenőrzése, riportokban történő feldolgozása
KSH és egyéb jelentések készítése
Vezetői döntés-előkészítő anyagok készítése
Jövedelmezőség számítások
Tervezés

2004.
DT&SHOP, Németország, Bad Bocklet
GYAKORNOK

•
•
•

Piackutatás Magyarországra történő terjeszkedéshez
Információ gyűjtés a magyar fogtechnikai piacról
Adatbázis építés és kapcsolatfelvétel a magyar fogtechnikusokkal és fogorvosokkal

