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Edit Pljakic erősíti az UTA-értékesítést



A Sales Controlling és Business egység új főnöke
Az UTA törekvése az új- és a meglévő ügyfelek lehetőségeinek fokozott
feltárása

Kleinostheim – 2016. szeptember 26. Az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA)
tovább erősíti a vállalat vezetőségét az egész világra kiterjedő értékesítésellenőrzés és
üzletfejlesztés területén. Edit Pljakic október óta irányítja az értékesítési folyamatokat
és ösztönzi az új üzleti ágazatok kifejlesztését. Pljakic úr közvetlenül Volker Huber
úrnak, az UTA vezérigazgatójának tartozik beszámolással.
Edit Pljakic a szervízkártya üzletágban ellenőrként és üzletfejlesztőként már több mint tíz éves
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az okleveles közgazdász a frankfurti Johann Wolfgang
Goethe egyetemen folytatott tanulmányainak sikeres lezárása után a Lufthansa AirPlus
Servicekarten GmbH-nál lépett munkába. Ott kezdetben a beruházási és pénzügyi igazgatót
támogatta a további fióküzletek és kirendeltégek nemzetközi szintű kiépítésében. Pljakic úr
továbbá elemzéseket dolgozott ki a vállalati adózással és a külföldi ügyletek szabályozási
kérdéseivel kapcsolatban.
A ma 34 éves szakember 2009-ben, mint kontroller vette át a felelősséget a Lufthansa AirPlus
nemzetközi értékesítési részlegéért, 2012-ben pedig vezető kontrollerré lépett elő. Edit Pljakic
2013 decemberében települt át az USA-ba, ahol az AirPlus megbízásából az amerikai piac
üzletfejlesztését és üzletellenőrzését irányította, valamint szakismeretével a vállalatvezetést
támogatta. A szervízkártya ágazatban szaktekintélynek számító szakértő 2014-ben tért vissza
Németországba, ahol a Lufthansa AirPlus Central Controlling vezetőjének posztját töltötte be.
Ebben a minőségében a tizenegy munkatársat foglalkoztató központi kontrolling osztályt
vezette, felelős volt a részvényesek kezeléséért és egy a vállalatokat átfogó, mutatókon
alapuló beszámoló rendszert vezetett be.
„Örülünk, hogy Edit Pljakic úr átveszi az értékesítés irányítását és az üzletfejlesztést. A
kontrolling területén kiváló elemző képességekkel rendelkezik, és a szervízkártya ágazat
elismert szakértője”, mondja Volker Huber úr, az UTA üzletvezető igazgatója.

Edit Pljakic (34).
Az UNION TANK Ecksteinről

Az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) Európában a tankoló- és szervízkártya szolgáltatók vezető
képviselői közé tartozik. Az ipari és kereskedelmi ügyfelek az UTA kártyarendszer segítségével 40 európai
ország több mint 54 000 állomásán tankolhatnak készpénzmentesen, a márkától függetlenül, valamint igénybe
vehetik az úti ellátás egyéb szolgáltatásait is. Ezekhez tartoznak többek között az autópálya használati díj
elszámolása, a javítási szolgáltatások, az autómentő szolgálat, valamint a forgalmi és az ásványolajadó
visszatérítése. Az 1963-ban Heinrich Eckstein által alapított vállalkozás ma 51 százalékos többséggel családi
tulajdonban (az Eckstein és a van Dedem család képviseletében) van. További részesedéssel rendelkezik az
Edenred SA (34 százalék) és a Daimler AG (15 százalék). A központ székhelye Kleinostheim/Main. Az UTA
csoport körülbelül 400 munkatársa mintegy 2,6 milliárd euró éves forgalmat bonyolít le. A ServiceRating
tanácsadó cég, a piacorientált vállalatvezetés mannheimi intézete (IMU), a YouGov véleménykutatóintézet és a
Handelsblatt című gazdasági szaklap sorozatban már tizedik alkalommal választotta az UTA-t Németország
egyik leginkább ügyfél és szervízorientált szolgáltatójának. www.uta.com
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