Interjú

Új cégvezető a Karsai Holding élén
Július 1-től új cégvezetője van a Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.-nek. Karsai Béla unokahúgának, Csonka
Krisztinának adta át a nyolc tagvállaltból álló cégbirodalom irányítását.
Csonka Krisztina fiatalkora óta részt vett a családi vállalkozás munkájában. Kezdetekben a társaság Balaton-parti üdülőjének marketinges feladatait intézte.
Nyolc évvel ezelőtt került a holdinghoz, azóta az igazgatótanács tagjaként már pontos rálátása van a cég
ügyeire. Kezdetben a kereskedelem területén tevékenykedett, majd jogi tanulmányai megkezdését követően a cég jogtanácsosa mellett ismerkedett a cégcsoportnál zajló folyamatokkal. Az új cégvezető fontosnak tartja, hogy ugyanazt a szemléletet folytassa,
ami indulása óta jellemző volt a KARSAI MŰANYAGTECHNIKA HOLDING ZRT.-re: – Kialakult, kifejlődött ez
a szervezet, nem kell rajta alapvetően változtatni, de
más generáció más szemmel néz az itt folyó munkára,
elképzelhető, hogy lesznek olyan területek, amelyeket
modernizálni kell. Jelenleg azonban még csak az átvizsgálás zajlik, korai lenne erről bármit mondani. Július 1 óta csak rövid idő telt el és hiába a mögöttem
álló nyolc itt töltött év, más az, amikor az ember egy
területről lát bele a cég működésébe és megint más,
Csonka Krisztina fontosnak tartja, hogy ugyanazt a szemléletet folytassa,
amikor a teljes folyamat irányítását kapja a kezébe.
ami indulása óta jellemző volt a KARSAI MŰANYAGTECHNIKA HOLDING ZRT.-re
(Fotó: Koppán Viktor)
A gyakorlatban jelenleg az átadás-átvétel zajlik.
Karsai Béla ezentúl a cégen belül a kereskedelmi vonalat erősíti, illetve a kutatás-fejlesztésben kíván aktívan részt A cégvezetői feladatkörrel Krisztinának az operatív irányítást
venni: – Egyelőre nem a nyugdíjazásomról beszélünk, elkép- adtam át – mondta Karsai Béla.
zelhető, hogy az előttem álló 1–2 évben több lesz a dolgom és
A KUNPLAST-KARSAI ZRT. élén is személycsere történt:
nem kevesebb. Nem egy hátradőlős időszak jön az életemben, nyugdíjba vonul Alter Róbertné vezérigazgató, helyét Békési
hanem a felkészítésé, a tanításé, a kapcsolati tőke átadásáé. Je- Attila foglalja el. Alter Róbertné 26 évet töltött sikeres vezetőlenleg még mindig az motivál, hogyan lehet továbbfejleszteni ként a KUNPLAST-KARSAI ZRT. élén, a vállalatcsoport igazgatóa céget. Túl vagyunk egy két és félmilliárdos beruházáson, azt tanácsának alelnökeként azonban szakmailag továbbra is táJ. Mező Éva
gondolom, ez most egy újabb komoly mérföldkő az életünkben. mogatja az itt folyó munkát.
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