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Új humán erőforrás vezérigazgató-helyettes a Magyar Telekomnál
Budapest – 2017.március 27. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti Friedl Zsuzsanna humán erőforrás
vezérigazgató-helyettesi pozícióba történő kinevezését 2017. május 15-ei hatállyal. Friedl
Zsuzsanna a Magyar Telekom Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
Friedl Zsuzsanna (40) a Külkereskedelmi Főiskolán diplomázott üzleti gazdálkodás szakirányon. Ezt
követően a General Electric HR területén kezdte meg szakmai pályafutását, ahol tapasztalatot szerzett a
HR működtetés, javadalmazás, szakszervezetekkel való együttműködés, toborzás és kiválasztás,
akvizíciók és e-HR területén is.
2007-től a UPC Magyarországnál töltötte be a HR igazgatói pozíciót, ahol – többek között – az ő nevéhez
köthető a teljesítményalapú kultúra megteremtése (egy új, munkavállalói elkötelezettséget növelő
javadalmazási struktúra kidolgozásával párhuzamosan), a tehetséges munkatársak fejlődését segítő
program megalkotása és vezetése, a munkaadói márkának a fogyasztói márkával történő harmonizálása,
valamint a HR csapat üzleti partner támogatóvá történő átalakítása.
2014-ben a Microsoft magyarországi HR vezetője lett, ahol a nemzetközi teljesítmény és fejlődési
szemléletet sikeresen implementálta, továbbá ő volt a felelős a cég a középtávú stratégiai tervében
szereplő munkatársi agenda kidolgozásáért és megvalósításáért, a társaság kultúra- és attitűdváltáson
keresztül megvalósított transzformációjának vezetéséért, valamint számos vezetői pozícióban történő
utódlási folyamat sikeres megvalósításáért.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

