Ing. Attila CSERGŐ
Fibichova 1286, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika
Mobile: +420604997291, +421910226886
Email: attila@csergo.cz
20. května 1968,, Košice,
Košice SR
eDatum narození:
Ženatý, bezdětný,, nekuřák,
nekuřák čistý rejstřík trestů a nedoplatků u F.Ú;; IČO: 68140207.
Rodinný stav:
Česky (plynule)
Slovensky (perfektně – státní jazyk SR)
Jazykové znalosti:
Anglicky (Státní zkoušky, TOEFL)
Maďarsky (perfektně – mateřská řeč)
Rusky (pasivně)
Německy (pasivně)
Přehled kariéry:
• NEZÁVISLÝ LEKTOR/KONSULTANT/“MOTIVAČNÍ
LEKTOR/KON
SPEAKER“
PEAKER“
(1998 – současnost)
Profil: řízení činnosti vedoucích pracovníků obchodních struktur a obchodníků.
obchodníků
Organizuji a vedu „obchodní“ semináře a tréninky pro jednotlivce, skupiny, VIP klienty,
nadnárodní společnosti v českém, slovenském, anglickém a maďarském jazyce (komunikační
(
techniky, vyjednávání, zvládání námitek, uzavírací techniky, finanční vzdělání, prodejní techniky,
osobnostní charakteristiky úspěšných, efektivní schůzky, time management,
anagement, emoční inteligence,
síla pozitivního myšlení) v ČR, SR, Polsku, Belgii, Španělsku, Rakousku, USA, Austrálii, atd.
Největší
větší úspěch:
úspěch finanční makléřská fy za 6 měsíců zdvojnásobila obrat a zečtyřnásobila
zečtyřnásobil nábor.
• PROCTER & GAMBLE C&SR (P&G):
(P&G)
(1994 – 2000)
- Vedoucí náborového týmu:
týmu Prezentace, nábor, pohovory, vstupní testy s uchazeči pro P&G.
- Interní firemní lektor - Komunikační techniky, Time Management, atd.
- Oddělení marketingu – manažer značek Pantene ProV, Head&Shoulders, Azurit, Lenor.
Ocenění:
• P&G Stříbrná mince
minc – implementace distribučního systému „Van Selling“
• P&G cena Přemysla od GŘ – za úspěch značky Azurit
• P&G cena křišťálové pyramidy – za výsledky značky Pantene Pro – V
• ING Zlatý Lev – nejefektivnější konzultant a trenér pilotního týmu
mu DSS (důchodové reformy SR).
• AVIVA životní pojišťovna a.s. – nejúspěšnější konzultant a kouč projektu.
projektu
• Winterian, QS Network, RedoT s.r.o. – historicky nejefektivnější lektor/školitel.
Zvláštní dovednosti: • Vedení kurzů v jazycích anglickém, maďarském, českém a slovenském – výhoda pro region.
Akreditácia Ministerstva
• „Rozvoj
Rozvoj obchodných a manažérskych zručností” - akreditované kurzy
k
Minist. školství SR.
školstva SR
(Náborový a výberový process, Osvedčené techniky náboru, Tímová práca, Úspešné vedenie ľudí, Efektívna komunikácia,
Motivácia v praxi, Manažment času, Obchodné zručnosti, Typológia osobností, Efektívne riadenie činností).
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• Osobní zkušenosti
zkušenost s prodejem finančních produktů a realit v USA,
USA ČR (platné licence ČNB, SEC).
Technická Univerzita Košice – Katedra Technické Kybernetiky a Umělé Inteligence.
Inteligence
Vzdělání:
Absolvovaná školení • James Heidema: Budování týmu v obchodě a pojišťovnictví – 2008,
2008 Tále, SR.
a semináře:
• Obchodní semináře - Praha, Brusel, Budapešť, Barcelona, Newcastle/UK (1994-2000)
(1994
Komunikační techniky, nástroje na vyhodnocení schopnosti vést, projektový management, time
management, vedení porad,
porad vedení náborových pohovorů, psaní memorand,
memorand prezentace, atd.

International Management & Leadership Training Program – zakladatel programu, první
účastník (později se účastnilo několik účastníků z Košic, SR) – 1992/3
199
Montana, USA
• How to Deliver Knock-Your-Socks-Off
Knock
Customer Service – 1993 Montana, USA
• Ken Blanchard, PhD.: Leadership & Management Secrets – 1993 Los Angeles, USA
• Business English Management & Leadership Course – 1992 Košice
• Management 1, Gustav Käser Training International – 1992 Košice
Jogging, lední hokej, bruslení, cyklistika, jízda na koni, plavání, turistika, hudba, vzdělávání,
vzdělá
jazyky.
•

Koníčky, záliby:
Požadavky,
očekávání, cíle:

Pracovat s lidmi v prostředí, kde neustálý růst je samozřejmostí, využít své schopnosti a zkušenosti
pro pomoc růstu lidí a společnosti, za účelem dosahování cílů;; přidanou hodnotou zkvalitnit naše životy a
užít si při tom legrace.
legrace

Klienti:

MOTTO: Dej hladovému rybu, nasytíš ho na několik hodin. Nauč ho ryby chytat, nasytíš ho doživotně.
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Fotodokumentace:

V kanceláři

přednášející

s p. James Heidemou

s p. Kenneth Blanchardem PhD a Billem v Los Angeles
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