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SALAMON LAURA  

KITŰZÖTT CÉL A folytonos növekedést én az emberben látom. Vallom, hogy mindig 
mindenben van fejlődési lehetőség. Mindent különböző szinteken lehet 
megoldani. Az önfejlesztést egy kiapadhatatlan kútnak tekintem. Erre az 
ösvényre csak rá lehet lépni, igazán befejezni sohasem lehet. Hiszen, ha 
az ember egyszer elkezdi feltárni önmagát és rendszerét, rájön egy 
végtelen kutatható területre tévedt. Megszerzett tapasztalataimmal 
szeretnék irányt mutató fáklyaként ragyogni azok számára, akik épp 
elakadtak és útmutatást keresnek.  

KÉSZSÉGEK ÉS 
KÉPESSÉGEK

 Üzleti és privát életem során is bebizonyosodott, hogy a beleérző 
képességem sokféleképen lehet segítségemre. Az empátia az ember 
veleszületett képessége, de ebben is tudatossági szinteket lehet 
megkülönböztetni. Ez a képességem diplomáciai érzékemet erősítette 
és a jó időben, jól alkalmazott kommunikációnak köszönhetem 
sikereimet. Mindez tanítható és tanulható. Változás örök. 

TAPASZTALATOK ÉLTEM HOSSZÚTÁVON KÜLFÖLDÖN (SZLOVÁKIA, NÉMETORSZÁG), 12 ÉVET 
TÖLTÖTTEM MULTINACIONÁLIS KÖRNYEZETBEN MUNKAVÁLLALÓKÉNT,  
Lehetőségem nyílt több földrészen élőkkel és nemzettel együtt dolgozni, mely során 
megtapasztaltam, hogy az emberek különböznek, nemzetek, rendszerek és 
hitrendszerek mentén, de ami igazán emberivé teszi őket az közös.  
Íme, néhány szakmai állomás: 
 
VSSB – VODAFONE SHARED SERVICE CENTER 
2015-Commercial Contract Manager- üzletkötés és szerződés tartalom ellenőrzés 24 
országban (CZ, IT, DE, NL, PT, ES, SA, UK, TR, HU, IN) 
2014- Csoportvezető – 12 beosztott koordinálása és 6 folyamat kiépítése Pénzügyi 
osztály – Főkönyvek, könyvelés és beszállítók kezelése (AP) 
2013-Global Top Vendor Management – több országhatáron átnyúló kiemelt beszállítói 
kapcsolat tartás és ügyintézés (Fő partnereim ALU, RANDSTAD, SIAE) 
2012- Cseh piac pénzügyi osztályának áthozatala Cseh országból és egy év alatt a teljes 
folyamat kiépítése és a teljesítményi szint stabilizálása. 

SAPPI- SOUTH AFRICAN PIPE AND PAPER INDUSTRY 
2009-2012 
Ebben a pozícióban lehetőségem nyílt a teljes Supply Chain megtapasztalására: 
Gyártás -> Értékesítés -> Szállítás -> Számlázás -> Reklamáció -> Jóváírás 

LG ELECTRONICS MAGYAR KFT 
2005-2008 
Beszerzési tevékenységem leginkább távol keletről érkeztetett árut. Majd egy év után 
az értékesítési csapat tagjává váltam így a balkán országaival is alkalmam nyílt együtt 
dolgozni. 
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TANULMÁNYOK ÉS 
ELVÉGZETT 

TANFOLYAMOK

  KERESKEDELMI AKADÉMIA TISZA CSERNŐ SZLOVÁKIA  (Obchodná akadémia Cierna 
nad Tisou) Közgazdasági Technikum / Külkereskedelem és marketing szakon. 

 EURÓPA ÚNIÓS PÁLYÁZATÍRÓ oklevél 
 KISSEBSÉGI MEDIÁCIÓS INTÉZET Mediátorképzés és konfliktuskezelés 
 ACADEMY FOR FUTURE LEADERS / JÖVŐ VEZETŐI Speciális képzési program 

sorozat, melynek célja volt a jövő vezetőit cégen belül kinevelni 
 ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ 
 TÁRGYALÁS TECHNIKÁK ÉS PREZENTÁCIÓ 
 SZEMÉLYISÉG TÍPUSOK TRÉNING 
 TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANFOLYAMOK –Pránanadi, Reiki, Reflexológia, 

Meridiánok, Aroma és szín terápia, Angyal tanfolyam,  
 SZUPERTUDATOS ÖNFEJLESZTÉS™ (SuperConscious Self-Coaching™ - SCSC) 

 

SPIRITUALITÁS ÉS 
ÜZLETI VILÁG

 SZERNCSÉSNEK ÉRÉZEM MAGAM, MERT AZ ÜZLETI VILÁGBAN IS 
MEGTALÁLTAM A SPIRITUALITÁST: 
 A multinacionális környezet rengeteg emberrel való találkozást tette lehetővé  
 Sok nemzet és kultúra különlegességét ismerhettem meg és tanulhattam, hogyan 

tudok hatékonyan dolgozni velük 
 Üzleti partnereimmel mindig barátságra törekedtem a gördülékeny 

együttműködés érdekében 
 Beosztottaimtól kölcsönhatást vártam, hogy egymást fejlesszük  
 Spirituális beállítottságomnak köszönhetően mélyítettem önismeretemet, ami 

minden emberi kapcsolatomra pozitív hatással volt 
 Évek óta vezetek meditációs csoportokat (multinacionális céges környezetben is) 
 Egyéni és csoport foglalkozások alkalmával megosztom tudásomat és 

tapasztalataimat  

 


