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Edit Pljakic posílí odbyt UTA



Nový Head of Sales Controlling a Business Development
UTA chce silněji využít potenciálu u nových i stávajících zákazníků

Kleinostheim – 26. září 2016. UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) posiluje
svůj celosvětový Sales Controlling und Business Development Management. Od října
bude Edit Pljakic řídit odbytové akce a dále rozvíjet vývoj nových obchodních oblastí.
Pljakic referuje přímo Volkeru Huberovi, CEO ve společnosti UTA.
Edit Pljakic má více než desetileté zkušenosti ze své činnosti jako Controller a Business
Developer v oblasti servisních karet. Po úspěšném absolvování studia na univerzitě
Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nastoupil tento diplomovaný ekonom
u společnosti Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. Tam nejprve podporoval jako
investiční a finanční manažer budování dalších mezinárodních filiálek a poboček. Dále Edit
Pljakic vypracoval analýzy zdanění podniku a regulaci zahraničního obchodu.
V roce 2009 převzal dnes 34letý Pljakic jako Controller zodpovědnost za mezinárodní
odbytovou jednotku u společnosti Lufthansa AirPlus a v roce 2012 postoupil do funkce
Senior Controller. V prosinci 2013 odešel Edit Pljakic do USA, kde měl pro AirPlus jako
Business Developer a Business Controller na starosti americký trh a svými expertízami
podporoval management. V roce 2014 se vrátil tento odborník na servisní karty do
Německa, kde převzal funkci jako Head of Central Controlling u společnosti Lufthansa
AirPlus. V této funkci vedl centrální oddělení Controlling s jedenácti spolupracovníky, byl
zodpovědný za shareholder management a implementoval reporting ukazatelů přesahující
úroveň podniků.
„Jsme rádi, že Edit Pljakic převezme řízení odbytu a Business Development. Má vynikající
analytické schopnosti v controllingu a je uznávaný znalec odvětví servisních karet“, říká
Volker Huber, CEO společnosti UTA.

Edit Pljakic (34).

O společnosti UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) patří k předním poskytovatelům čerpacích a servisních karet
v Evropě. Přes systém karet UTA mohou zákazníci z řad podnikatelů bezhotovostně tankovat na více než 54 000
čerpacích stanic ve 40 evropských zemích bez ohledu na značku a využít dalších služeb na cestách. K tomu
patří kromě jiného vyúčtování mýtného, servisní služby, pomoc v případě havárie nebo odtahové služby stejně
jako vracení daní z přidané hodnoty a daně z minerálních olejů. Podnik, který v roce 1963 založil Heinrich
Eckstein, je díky 51 procentům většinově ve vlastnictví rodiny (zastoupené rodinami Eckstein a van Dedem),
dalšími vlastníky podílů jsou Edenred SA (34 procent) a Daimler AG (15 procent). Hlavní sídlo se nachází
v Kleinostheimu/Main. Přibližně 400 spolupracovníků vytvořilo v rámci UTA roční obrat téměř 2,6 miliard eur.
UTA byl již po desáté za sebou zvolen poradenskou společností ServiceRating, mannheimským institutem pro
tržně orientované vedení podniku (Mannheimer Institut für Marktorientierte Unternehmensführung - IMU),
institutem pro výzkum veřejného mínění YouGov a ekonomickým listem Handelsblatt jako jeden z poskytovatelů
služeb, které se nejlépe orientují na zákazníky a mají nejlepší servis. www.uta.com
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