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Magyar vezérigazgató a Hofernél, új ügyvezető az ALDI Magyarország élén
Biatorbágy, 2016.10.13. – Székács Tibor, az ALDI Magyarország ügyvezető igazgatója tíz év után új kihívások elé néz:
januártól az öt országot magában foglaló Hofer csoport vezérigazgatójaként, Ausztriában folytatja pályafutását. A
magyar vállalatot 2017. januártól Bernhard Haider vezeti.
Székács Tibor 1993-ban a Plusnál területi vezetőként kezdte kereskedelmi pályafutását, majd három év múlva kereskedelmi
igazgató lett, négy évvel később pedig ügyvezetővé nevezték ki. 2006-ban ügyvezetőként csatlakozott az akkor
Magyarországon induló ALDI leányvállalathoz, majd az elmúlt hét évben az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos
ügyvezető igazgatójaként dolgozott.
Székács Tibor vezetése alatt az elmúlt tíz év során az ALDI több mint 150 milliárd forintot ruházott be Magyarországon a
jelenleg 113 üzletből álló hálózatának és a Biatorbágyon kialakított központjának felépítésére. A 140 üzlet kiszolgálására
méretezett biatorbágyi logisztikai központ mellett a vállalat tervei szerint egy újabb logisztikai központot építene Fóton, illetve
országosan a 140-en felül további 50-60 üzletet nyitna, így középtávon 200 feletti boltból állna a magyar ALDI hálózat. Mindez
újabb 50-60 milliárd forintos beruházást és több száz új munkahelyet jelentene Magyarország számára.
A vállalaton belül jelentős siker, hogy az ALDI Süd-csoport teljes európai üzlethálózatának IT-támogatása Magyarországra
került: mintegy 3500 áruház elsődleges informatikai támogatását Biatorbágyról látják el. Az ALDI Magyarország jelenleg 2300
munkavállalót foglakoztat, beszállítói révén pedig több ezer magyar dolgozó megélhetéséhez járul hozzá.
„Nagy szakmai kihívást jelentett 2006-ban csatlakozni az ALDI Magyarországhoz, a kezdetektől részt venni a vállalat piaci
jelenlétének előkészítésében és a működés elindításában. Nagyon büszke vagyok erre a tíz évre, azokra az emberekre,
akikkel együtt dolgozhattam, és akikkel együtt bebizonyíthattam, hogy az ALDI-nak helye van a magyar piacon. Az elmúlt
évek növekedése, az elért eredmények mind minket igazolnak” - mondta Székács Tibor.
„2017 januárjától átalakul a Hofer csoport vezetősége. Günther Helm elnök vezérigazgató mellett a Hofer csoport
vezérigazgatójaként a magyarországi, a svájci, továbbá - a másik vezérigazgatóval, Michael Kronegger úrral megosztva - az
ausztriai piacért, valamint a teljes HR-, IT- és ügyviteli területéért felelek majd” - tette hozzá Székács Tibor.
2017 januárjától Bernhard Haider látja el az ALDI Magyarország ügyvezetői igazgatói feladatait, aki az elmúlt hat évben a
stockeraui központ ügyvezető igazgatójaként több mint 70 boltért és 1500 Hofer-dolgozóért felelt.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként a lehető legkedvezőbb áron biztosítja kiváló minőségű termékeit vásárlói
számára. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon. Jelenleg
több mint 2000 magyar munkavállalót foglalkoztat és 113 áruházból álló országos hálózattá bővült. Az ALDI Magyarországról
bővebb információ a www.aldi.hu weboldalon található.
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