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Szakmai tapasztalat:
2018 -

Waberer’s International
BI fejlesztő
- Azure DW építés (Azure SQL, VisualStudio)
- MDS
- Report előkészítés PowerBI-al (Tabular cube)

2000 - 2017

Coty Hungary
Sales Controlling Manager
- Sales kontroller (KPI-ok és PnL követés, elhatárolások kezelés)
- SAP bevezetésben Key User pozíció
- BW szakértő
- a cég SUN vállalatirányítási rendszerének hibaelemzése és publikálása
az ezt karbantartó cég felé,
- egy átfogó lekérdező rendszer (megközelítőleg 650 riport, forecast
modul, NSR riportok) elkészítése és karbantartása (MS Access),
- Trade marketing és Bonus költség követő rendszer készítése a
kereskedelmi osztály számára (VisualBasic, SQL)
- DM-, Rossmann-, Tesco- Scanning illetve Marketing Költség Monitor
rendszerek készítése a marketing és sales osztálynak (VisualBasic, SQL
server 2008)
- Promotion System (ERP-vel integrált teljes promóciós folyamat) projekt
kidolgozás és rendszer készítés (VisualBasic, SQL)
- Sales Force Automation project kidolgozás és megvalósítása egy bevont
magyarországi SFA fejlesztő céggel (Android alapú Galaxy tableteken)
- Iktató szoftver (Registry System) fejlesztése és a hatályos jogszabályok
szerinti karbantartása a pénzügyi osztálynak
- 6 nyelvű, Kelet európai (EE DataBase) kulcs partner elemző rendszer
fejlesztése és karbantartása, valamint a frissítések publikálása a
rendszert használó országok felé
- Esetenként IT manageri feladatok ellátása

1998 - 2000

IBM Magyarország
Területi képviselő az IBM Kis és középvállalkozásokkal
foglalkozó részlegében
- 200 partner teljes IBM vonatkozású számítástechnikai igényének
kielégítése
- a meglévő partneri kör bővítése
- ügyfél management
- nem world wide szintű szerződések előkészítése és lebonyolítása
- Goverment Sales
- alap és középkategóriás IBM printerek specialistája

Kúnos Miklós önéletrajza

1/2. oldal

1995 - 1998

Colgate-Palmolive Magyarország
Sales planner and analyser
- a cég vezetése által meghatározott irányelvek szerinti üzleti tervek
elkészítése és azok megvalósulásának elemzése
- a teljes partnerkapcsolat szerződéses kondícióinak követése
- nyomtatvány szerkesztés és kiviteleztetés
- Microsoft Access-el egy kiegészítő (lekérdező) modul készítése az
MFG/PRO vállalatirányítási rendszer mellé.

1993 - 1995

Hydro-Therm Kereskedelmi Kft.
Novell Netware hálózaton futó STORE vállalatirányítási
rendszer operátora
- készletnyilvántartás 4 valós és 5 virtuális raktárban
- termék árak managelése

Tanulmányok:
2007 -

PentaSchool oktatóközpont
Számítástechnikai programozó – Web programozó
PentaSchool oktatóközpont
Távoktatás tagozat – Felsőfokú Rendszerinformatikus
IBM - Sales és marketing tréning - Bécs
Gábor Dénes Müszaki Főiskola
Levelező tagozat – Informatikai mérnök szak (nem befejezett)
Könyves Kálmán Gimnázium

2001 1998 1996 1988 -

Szakmai kompetenciák:
Operációs rendszerek (telepítés, karbantartás):
- Windows 95, 98, NT, 2000, 7
- Windows servers NT, 2000
- DOS
- Novel Netware 4.1; 5.1
- LINUX (SuSe)
Programozási és leíró nyelvek:
- Visual Basic 6
- MS Access (fejlesztői szinten)
- Excel macro programozás
- T-SQL, PL/SQL
- Pascal
- html, xhtml, css, PhP
Egyéb:
-

SAP BEx, MicroStrategy
SQL Server 2008 használata saját fejlesztésű adatbázisokhoz
Lotus Notes, MS Outlook
MS Office 2003, 2007, 2010, O365
B kategóriás jogosítvány
szakmai angol nyelvtudás
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