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& Csaba Gergely – Varga PFA 

 

Consultant, Trainer, Coach (2015 Noiembrie – Prezent) 

Activitate de consultanță, training și coaching cu peste  

+ 6800 de ore de consultanță 
+ 2400 de participanți la programe de training 
+ 250 de ore de coaching și mentoring 

Practica de consultanță acoperă  mai multe industrii (Energie, Bancar, IT&C, Inginerie & Proiecte, 
Comerț, ...), cu concentrare pe diagnoză organizațională, creșterea capabilităților de execuție, 
claritate în roluri și responsabilități, stabilirea de KPI, introducerea de rutine de management al 
performanței, implementarea de strategii de Resurse Umane, schimbare organizațională respectiv  
dezvoltarea echipelor de Board. 

Practica de dezvoltarea capabilităților s-a concentrat pe Leadership Practic, Managementul 
Schimbării, Process Communication Model, Positive Power and Influence și vănzare consultativă. 

Programele de coaching s-au concentrat pe dezvoltarea managerilor senior. 

 

 

Parte din compania Britanică  International Personal Finance PLC, Grupul are peste 6.000 de 
angajați în 6 țări, care susțin peste 26.000 de agenți independenți care își livrează serviciile 
direct la domiciliul clienților. În România cu peste 800 de angajați și peste 4000 de agenți. 
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Director de Resurse Umane pentru România și Bulgaria, membru în Consilul 
de Administrație (februarie 2013- iulie 2015) 

Responsabil în România și Bulgaria pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de Resurse 
Umane,  membru în echipa de  Board cu responsabilități legate  de performanța generală a companiei 
(P&L) 

Director de Resurse Umane pentru România, membru în Consiliul de 
Administrație al companiei (Iunie 2009 – Februarie  2013) 

Responsabil de dezvoltarea și implementarea strategiilor de Resurse Umane, membru în echipa de 
Board cu responsabilități legate de performanța generală a companiei (P&L) 

Realizări: 

▪ Dezvoltarea și implementarea strategiilor  
▪ Modelarea culturii organizaționale - Proiectarea și execuția strategiilor și tacticilor de 

implementare 
▪ Introducerea unui proces integrat de  management  al talentelor 
▪ Intervenții structurate pentru a sprijini dezvoltarea Consiliului de Administrație (România și 

Bulgaria) 
▪ Coordonarea de noi deschideri de piață și configurarea funcției HR (Bulgaria) 
▪ Asigurarea unui management adecvat al riscurilor pentru oameni și organizație 
▪ Înființarea și conducerea comitetului de remunerare pentru România și Bulgaria 
▪ Conducerea și implementarea mai multor schimbări organizaționale 
▪ Dezvoltarea generală a capabilităților funcțiilor HR 
▪ Conducerea, contribuția la proiectele majore de resurse umane la nivel de grup 
▪ Repoziționarea funcției de resurse umane ca un partener de afaceri solid 
▪ Îmbunătățirea KPI-urilor majore ale capitalului uman 

 

 

Una dintre cele mai mari firme profesionale din lume. 

Senior Manager, Leader al echipei de consultanță în Resurse Umane  
(Martie  2008 -  Iunie  2009) 

Responsabil de coordonarea echipei de consultanți și de identificarea și  implementarea de proiecte 

de consultanță Realizări: 

▪ Creșterea veniturilor cu 37% 
▪ Diagnoză organizațională și consultanță pentru clienți din diferite industrii: (Pfizer, AstraZeneca, 

Glaxo, Tuborg, Ford, Labormed, Niran, ING Bank, Vodafone, BCR, Metro IT) 
▪ Dezvoltarea, repoziționarea și îmbunătățirea portofoliului de produse și servicii 
▪ Dezvoltarea oamenilor 
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Coca Cola HBC Group,  Coca Cola HBC Group este al doilea cel mai mare îmbuteliator Coca 
Cola din lume, operând în peste 26 de țări angajând un personal de 40.000.  

HBC Group Work Stream Leader (March 2006 – February 2008) 

Responsabil de dezvoltarea și implementarea proceselor de Field Sales Management în cele 28 de 
țări din Grup. 

Realizări: 

• Conducerea și facilitarea planificării managementului schimbărilor organizaționale pentru 
Cehia și Slovacia în zona Vânzări pe Teren 

• Responsabil de dezvoltarea proceselor de “Field Sales Management” și agrearea cu 
reprezentații celor 28 de țări 

• Coordonarea echipei de dezvoltare a soluției mobile 

• Sprijinirea dezvoltării proceselor legate de inițiativa strategică Coca Cola HBC „Excelență 
generală” în general și în special pentru dezvoltarea capacităților centrate pe client 

 
 

Coca-Cola HBC Romania și Moldova 
 

 
Coca Cola HBC România și Moldova este lider în categoria de băuturi AFB din România, cu peste 
80.000 de clienți, 6 fabrici de producție și peste 3000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 
250 de milioane de euro. 

Country Human Resources Manager (February 2005 – July 2006) 

Realizări: 

 

• Implicat activ în reproiectarea și relansarea noului sistem de management al performanței pentru 
grupul CCHBC și operațiunea locală (calibrarea ratingului, jucători cheie, poziții cheie, planificarea 
succesiunii, modelul de competență, programul stagiarului, calea carierei) 

▪ Proiectarea modelului operațional de încadrare și recrutare (forță de muncă permanentă, 
temporară, închiriată, standardizarea proceselor de recrutare, promovarea și implementarea 
brandului angajatorului și schimbarea structurală) 

▪ Conducerea și implementarea schimbării modelului operațional de afaceri în funcțiile comerciale 
și de depozit, restructurarea organizațională a 174 de angajați afectați, fără acțiune în justiție, 
fără acoperire mass-media și fără conformitate majoră din partea Uniunii. 

▪ Gestionarea cu succes a situației de criză în timpul negocierii contractului colectiv de muncă (lipsa 
sprijinului angajaților pentru greva foamei a liderilor sindicali, Contractul colectiv de muncă 
pentru 18 luni, Planuri operaționale de urgență elaborate, Termenii și condițiile companiei în 
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vigoare) 
▪ Conducerea fluxului de lucru pentru resurse umane pentru integrarea în Uniunea Europeană 
▪ Inițierea și conducerea transformării funcției Resurse Umane pentru a deveni partener de afaceri 
▪ Proiectarea și facilitarea intervenției de dezvoltare a echipei comerciale senior 
▪ Peste 30 de milioane EUR responsabilități de gestionare a bugetului 
 

 

Organizational Development Manager (Jan. 2004 – Feb. 2005) 

Realizări: 

▪ Managementul culturii organizaționale, dezvoltarea programului integrat și implementarea în 
companie (obținerea îmbunătățirii în 50% ale  dimensiunilor vizate) 

▪ Facilitarea  definirii  strategiei de afaceri pentru următorii trei ani 
▪ Îmbogățirea practicii de dezvoltare a oamenilor cu centre de dezvoltare (competență tehnică 

și managerială)  
▪ Rol activ în integrarea afacerii cu apă Dorna în operarea Coca Cola HBC, strategia de 

recompensare și beneficii, Managementul performanței, Cultura organizațională 
▪ Lansarea și implementarea de programe de creșterea cooperării între departamente  
▪ Coordonarea proiectului de  stabilire de Indicatori de Performanță 

 
 

Training & Development Manager (Aug 2002 – Jan. 2004) 

Realizări: 
 

▪ Crearea conceptului de „centru de excelență” pentru execuție respectiv  dezvoltarea capacităților 
comerciale și lansarea pentru, Italia, Elveția, Serbia, țările baltice, Republica Cehă și România). 

▪ Definirea și implementarea strategiei de formare și dezvoltare pe baza nevoilor organizaționale și 
individuale (peste 80% rata de implementare a planurilor individuale) 

▪ Crearea de Programe structurate de succesiune și dezvoltare a capabilităților de leadership 

▪ Dezvoltarea și implementarea programului de on the job coaching în vânzări 

▪ Responsabil de buget (peste 1 milion de euro) 

National COBRA Manager (Martie 2001– August 2002) 

(COBRA - Cross Organizational Boundary Reinforcement Alignment) 

Realizări: 

▪ Conducerea implementării cu succes a sistemului de management COBRA în întreaga țară, cu peste 
500 manageri 

▪ Facilitarea definiției declarației misiunii departamentale, cartografierea clienților interni, 
managementul limitelor (acorduri de nivel de serviciu), indicatori cheie de afaceri (satisfacția 
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internă și a clienților), definirea și dezvoltarea sistemelor de urmărire pentru fiecare departament 
și lider din organizație 

Sales Training Manager (Mai 2000– Martie 2001) 

Realizări: 
 

▪ Definirea și descrierea cu exemple de comportament a competențelor tehnice pentru echipa de 
vânzărilor. 

▪ Crearea și livrarea de programe de vânzări personalizate (Cum se vând promoții, Principii de 
comercializare etc.) 

▪ Dezvoltarea programelor de Induction  
 

Area Sales Manager, Team Leader, Business Developer (August 1996 - Mai 
2000) 

Realizări: 

▪ Conducerea primei echipe de vânzări structurate pe canale de piață 
▪ Predarea și instruirea a peste 400 de oameni de vânzări 
▪ Întroducerea în distribuția indirectă a sistemului de pre-vânzare și creșterea volumului de vânzări 

cu 36%. 
 
 

Alte  Activități Profesionale  

                                               

▪ Peședinte și Membru în Consiliul de Administrație al HR Club (2007 - 2013) 
 

▪ Lector, Human Resources Management (2009 – 2010) CIPD (Chartered Institute of Personnel 
and Development), HR Vocational School CODECS 
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Calificări  

 

Universitatea Politehnică din Cluj-Napoca, Romania 

• B. Sc. Electro-Technical Engineering  - 1994 
 

 

Open University Business School, CODECS Romania 

• Marketing Management  -  1996 

• Finance Management     -  1998 
 
 

 

Trainer Certificat 

• Enabling Fast Change 

• MBTI Personality Type Indicators 

• Coaching 

• Situational Leadership 

• Dimensions of Professional Selling 

• PPI (Positive Power of Influence) 

• Process Communication Model 

 

Alte Traininguri 

• EXCEL Program     IMD Switzerland and Coca-Cola 

• Management Excellence    Linkage Inc. USA 

• Performance Management    Linkage Inc. USA 

• Influencing Skills     Core Context UK 

• Emotional Intelligence   UK 

• Coaching for High Performance   OPDC – UK 

• Negotiation Skills     Scotwork - Hungary 

• Key Account Management   MCE Belgium 

• Connecting with Customers   Coca-Cola 

• COBRA Process Management System  Coca-Cola 

• Route Sales Fundamentals   Coca-Cola 

• Train the Trainer    Coca-Cola 
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• Train the Sales Trainer   Coca-Cola 

• Targeted Selection    Coca-Cola 

• Organizational Design   Campbell MacPherson & Associates 

• Job Grading     Hay Group 

 

Limbi Cunoscute 

 

• Engleză Fluent  

• Română Fluent  

• Maghiară Fluent 


