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V čele společnosti SAFO stane Jaromír Hájek
Jaromír Hájek pokračuje v automobilovém byznysu jako generální ředitel
společnosti SAFO Central Europe, která
vyvíjí technologická řešení pro správu
firemních automobilových flotil. Setrvává tak v oboru, kterému věnoval podstatnou část své kariéry jako zakladatel a dlouholetý generální ředitel české pobočky společnosti
LeasePlan. Ústředí SAFO sídlí v Římě, Praha se stává jedním
z regionálních center vedle Paříže a anglického Windsoru.
„Nabídku SAFO jsem zvažoval delší dobu. Přece jen jsem se
léta pohyboval v typickém prostředí etablované korporace, zatímco nyní začínáme jako start-up na zelené louce. Ale právě
to mě láká nejvíce,“ říká Jaromír Hájek. Hájek pracuje v manažerských pozicích od roku 1991 a v roce 2013 byl zařazen
do elitní kategorie TOP 10 prestižní ankety Manažer roku.
Vystudoval obchodní fakultu se zaměřením na zahraniční
obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je ženatý a má
dvě děti. Hovoří italsky, anglicky, rusky a francouzsky. Volný
čas věnuje hlavně rodině, společnému golfu nebo lyžování,
rád řídí sportovní vozy.

ČSOB Pojišťovnu povede Jiří Střelický
Generálním ředitelem a předsedou
představenstva ČSOB Pojišťovny se od
prosince stal Jiří Střelický. Ve funkci
vystřídal Vladimíra Bezděka, který se
rozhodl skupinu ČSOB opustit. Jiří Střelický působil v ČSOB Pojišťovně v pozici člena představenstva zodpovědného za oblast řízení Divize životního a neživotního pojištění
od roku 2016. Předtím pracoval na různých manažerských
a vedoucích pozicích ve skupině Generali Česko a Polsko.
Cenné zkušenosti si přináší také ze společnosti McKinsey, ve
které působil mezi lety 2005 a 2007. Střelický vystudoval magisterský obor diskrétní matematika na Masarykově univerzitě v Brně. Tituly M.A. a Ph.D. v oboru ekonomické teorie
získal v CERGE-EI v Praze. Poté pokračoval v univerzitních
studiích v Berkeley a v Bonnu.

Komora certifikovaných účetních
si zvolila staronové vedení
Na XXII. výročním sněmu obhájil Libor Vašek svou pozici
předsedy a povede komoru v dalším čtyřletém období. Ve
vedení komory byl potvrzen také Petr Píša, který tak zůstává nadále místopředsedou. Výbor nově rozšířila Vlaďka
Přibylová, která se zaměří na pokračující budování sítě
účetních kanceláří. Komora certifikovaných účetních oslaví
v dubnu už 20. výročí svého působení.
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Top management společnosti Asseco Solutions
posílili dva odborníci
Jan Fiala zastává pozici ředitele divize realizace Helios Orange. Jeho
předcházejícím působištěm byla firma
Radium, kde pracoval od roku 2016 na
pozici výkonného ředitele se specializací IT a SW na zakázku. Před nástupem do této společnosti získával Jan
Fiala manažerské zkušenosti například v Hill-Rom, KaVo, Philips a dalších významných firmách. „Digitální
svět má to nejlepší stále před sebou,“
je přesvědčen Jan Fiala. Miluje také
dobré jídlo, kvalitní víno a napínavé
detektivky.
Martin Stoilov nastoupil do Asseco Solutions na pozici
ředitele divize Enterprise. Má více než desetileté manažerské zkušenosti v oblasti CEE, přičemž se zaměřoval
zejména na komplexní multidisciplinární a transformační
projekty. „Na SW a ICT řešeních mám rád, když chytře podporují kreativní práci a účelně automatizují a optimalizují
běžné procesy,“ říká Martin Stoilov. Svůj volný čas tráví
především s rodinou, ale v oblibě má též cyklistiku, plavání
a také vše, co se týká aut.

Peter Tölgyesi se vrací do společnosti
LeasePlan Česká republika
Návrat se uskutečnil na pozici obchodního ředitele, a to po téměř
sedmi letech, které Peter Tölgyesi
strávil ve vedení společnosti ČEZ
Korporátní služby, naposledy jako
místopředseda rady jednatelů a ředitel úseku Nemovitosti a dopravní
služby. Kariéru začínal v Komerční bance jako finanční
analytik. Pak už jeho kroky směřovaly do české pobočky
LeasePlanu. Nastoupil do ní v roce 1997, tedy jen dva
roky po jejím založení, a to na pozici obchodního manažera. Postupně stoupal ve firemní hierarchii. Osm let vedl
klientské oddělení společnosti, čtyři roky byl obchodním
ředitelem. Nyní nastupuje znovu do stejné funkce. „Mým
hlavním úkolem je upevnit naše vedoucí postavení na trhu
a realizovat dlouhodobou obchodní strategii, která odráží
zásadní proměny, jimiž prochází celá oblast mobility,“ říká
Peter Tölgyesi. Staronový obchodní ředitel české pobočky
společnosti LeasePlan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří cyklistika a lyžování.

