Tlačová správa

Nový riaditeľ v DHL Parcel Slovensko
Celé meno: Andrej Hozlár
Pozícia:

výkonný riaditeľ

Bratislava, 11. február, 2016. Spoločnosť DHL Parcel Slovensko zaoberajúca sa
medzinárodnou balíkovou prepravou má od decembra 2015 nového výkonného
riaditeľa. Do funkcie vedenia spoločnosti bol menovaný Andrej Hozlár, ktorý prišiel
do divízie DHL Parcel Slovensko z pozície operačného manažéra regiónu strednej
Európy pre DHL Express, kde pôsobil 8 rokov.
Ako operačný manažér bol zodpovedný za každoročný rast produktivity
a znižovanie jednotkových nákladov vo zverenej oblasti sprevádzaný zvyšovaním
kvality služieb. Okrem iného sa spolupodieľal na projektoch rozširovania
prevádzkovej infraštruktúry v rôznych krajinách.
Vo svojej novej funkcii sa chce Andrej Hozlár sústrediť najmä na rast spoločnosti a
získanie väčšieho trhového podielu na Slovensku v oblasti balíkovej prepravy.
Jeho záujmom je posilnenie vnímania značky DHL ako vedúcej logistickej
spoločnosti, ktorej cieľom je pomáhať zákazníkom zefektívniť a optimalizovať ich
prepravné
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Slovensko. „Vzhľadom na to, že DHL Parcel pôsobí na slovenskom trhu iba rok,
medzi hlavné ciele patrí neustále rozvíjať a prepájať našu infraštruktúru a služby
na vnútroštátnej ako aj medzinárodnej báze. Chceme podporovať našich
zákazníkov v ich snahe využiť vysokého potenciálu, ktorý sa nachádza
v dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti e-commerce. Zákazníci v digitálnom svete sú
zvyknutí na pružnosť a pohodlnosť online nakupovania. To, aby táto pružnosť a
pohodlnosť boli v ‚reálnom svete‘ zachované, chápem ako naše poslanie.“ dodáva
výkonný riaditeľ DHL Parcel Slovensko.
– KONIEC –
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Kontakty pre média:
DHL Parcel Slovensko
Richard Bebjak, M&S Manager
Tel.: +421 908 122 864
E-mail: richard.bebjak@dhl.com
DHL stránka pre médiá: www.dpdhl.com/press

O DHL – Logistická spoločnosť pre celý svet
DHL je vedúcou globálnou spoločnosťou v rámci logistického a dopravného odvetvia.
Prostredníctvom piatich obchodných divízii pre poskytovanie globálnych služieb
ponúkame integrované služby a na mieru šité zákaznícky orientované riešenia v oblasti
správy a doručovania listových zásielok, expresného doručovania dokumentových a
tovarových zásielok, logistických služieb od vnútroštátnej a medzinárodnej balíkovej
prepravy, cez cestnú, leteckú a námornú prepravu, až po riadenie priemyselných
dodávateľských reťazcov. Globálna sieť zahŕňa viac ako 220 krajín a teritórií, DHL
zamestnáva približne 325 000 ľudí na celom svete a zákazníkom ponúka vysokokvalitné
služby ako aj lokálnu znalosť trhu pre uspokojenie ich požiadaviek na doručenie zásielok
ako aj na dodávateľský reťazec. Vďaka špecializovaným riešeniam pre rastové trhy a
odvetvia, vrátane e-commerce, technológií, biologických vied a zdravotnej starostlivosti,
energetického, automobilového priemyslu či maloobchodu, preukázanej angažovanosti v
spoločenskej zodpovednosti a neprekonanej prítomnosti na rozvíjajúcich sa trhoch
môžeme DHL bez pochybností vyhlásiť za „Logistickú spoločnosť pre celý svet.“
DHL je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL Group, ktorá v roku 2014 zaznamenala
tržby vo výške 56 miliárd EUR. Viac informácií nájdete na stránke www.dpdhl.com.
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