ROZHOVOR S PROJEKTOVÝM MANAŽEREM RADOVANEM TÓTHEM

Ing. Radovan Tóth nastoupil do firmy GTL v roce 2013 na nově vzniklou
pozici projektový manažer.
Rozhovor připravila Ing. Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu
__________________________________________________________________________

Jak jste se k práci ve firmě GTL dostal?
K této práci jsem se dostal prostřednictvím klasického výběrového řízení,
kdy jsem reagoval na inzerát na webových stránkách společnosti. GTL mě
zaujala především jako rodinná firma, která se postupně vypracovala a
vybudovala si stabilní pozici na trhu logistiky a dopravy, zaměřující se na
Balkán.
Měl jste nějaké zkušenosti s dopravou nebo logistikou?
Ano, moje pracovní minulost je spojená s leteckou přepravou. Pracoval
jsem pro leteckou společnost i pro letiště.
Jaká byla Vaše dosavadní praxe? Na jakých projektech jste v minulosti
pracoval?
Působil jsem jako koordinátor, aplikační specialista i jako analytik. Na letišti
jsem pracoval na projektu modernizace skenerů pro systém třídění
zavazadel a na udržování tohoto systému v chodu. Jako analytik jsem byl
součástí menších projektů, koordinoval jsem zavádění změn alokačních
postupů pro kompenzace prodeje u obchodního oddělení.
Jaký je Váš první projekt ve firmě GTL, na kterém pracujete?
Mým prvním úkolem je zavedení firemního warehouse management
systému. Momentálně se seznamuji s jednotlivými procesy celého
spedičního a logistického systému firmy GTL, s jednotlivými odděleními a
jejich napojením na skladový systém a logistiku. Účelem tohoto projektu je
zjednodušit a uspořádat skladové hospodářství pro potřeby firmy a zavést
firemní warehouse management systém nezbytný pro další rozvoj služeb
firmy GTL.
Co od tohoto projektu očekáváte? V jakém stádiu se nyní projekt
nachází?
Od projektu se očekává optimalizace, větší přehled vytížení, zlepšení
reportingu a plynulost u veškerých v současné době skladovaných položek.
Poté se bude navazovat na crossdockové položky a tím se zaštítí a

zoptimalizuje celý sklad. Projekt se nachází v počáteční fázi, kde se
specifikuje aktuální stav skladu a systém práce v něm.
Jak vnímáte firemní kulturu GTL?
GTL vnímám jako rodinnou, středně velkou, přátelskou a vnímavou firmu
spojenou s vysokou profesionalitou.

VIZITKA
Ing. Radovan Tóth
Vystudoval Fakultu
prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov v Žilině,
pracoval jako koordinátor,
aplikační specialista a
analytik, působil v Praze a
Amsterdamu. Mezi jeho
koníčky patří atletika, bojové
sporty, letectví,
automobilový průmysl.

