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Budapest, 2015. augusztus 6. – Új vezető irányítja a trans-o-flex Hungary Kft. pénzügyi részlegét – Pap 
Viktória Katalin nyártól lett a cég pénzügyi vezetője. Az Osztrák Posta cégcsoporthoz tartozó csomaglo-
gisztikai vállalat házon belülről választotta ki az új vezetőt, akinek feladata a cég pénzügyi, számviteli és 
kontrolling rendszerének felügyelete és a pénzügyi osztály irányítása.

Pap Viktória Katalin a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán szerzett diplomát, 
majd mérlegképes könyvelői végzettséget. A Samsung Engineering Magyarország Kft.-nél kezdte pályáját köny-
velőként, majd 2009-ben a trans-o-flex Hungary Kft.-hez került könyvelési csoportvezetőként. 2011-től pénzügyi 
és számviteli osztályvezetőként dolgozott a cégnél, míg 2015- ben a pénzügyi vezetői feladatokat bízta rá a 
cégvezetés.

„Mint a trans-o-flex Hungary Kft. régi munkatársa, büszke vagyok arra, hogy egy dinamikusan fejlődő vállalatnál 
lehetek egy összetartó csapat tagja. Ráadásul a cég folyamatos árbevétel növekedés mellett képes a változó pi-
aci körülményekre reagálni” – összegezte az új pénzügyi vezető a trans-o-flex Hungaryról szerzett benyomásait.

Viktória két kisgyermek édesanyja, ezért legszívesebben szabadidejét a családja körében tölti, de ha módja van 
rá, szívesen foglalkozik keresztrejtvényfejtéssel, logikai játékokkal, és kedveli a pilatest is.

A trans-o-flex Hungary Kft.-ről:
Az 1997-ben alapított, majd az Osztrák Posta által 2007-ben a Merland Expresszel együtt felvásárolt, csomaglogisztikára specializálódott 
Road Parcel a német trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG arculati elemeit átvéve csatlakozott 2009-ben a trans-o-flex Logistics 
Group-hoz. A 2009 óta trans-o-flex néven működő vállalat garantált időn belül, gyűjtőfuvarozási rendszerben továbbít ügyfelei számára 
dokumentumokat, kereskedelmi árukat és egyéb küldeményeket. A cég a 40 kg-nál kisebb tömegű, megcímzett és egyedileg azonosítha-
tó, kézzel mozgatható csomagok kézbesítése mellett a raklapos áruk ugyanazon hálózatban történő szállítását is vállalja. A napi átlagosan 
18.000 belföldi küldemény másnapi kézbesítéséért közel 300 futár felel.
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