
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Új pénzügyi igazgató a trans-o-flex Hungary Kft.-nél 

 

Budapest, 2014. május 29. –A közel 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Csucsi Róbert 
vette át április 22-én a trans-o-flex Hungary Kft. Cheef Financial Officer (CFO) pozícióját. A 
szakember feladata az Osztrák Posta magyarországi leányvállalatának számviteli, pénzügyi 
és adózási területének felügyelete és irányítása.  
 
Csucsi Róbert a Kolozsvári Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki, majd a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát. Egyetemi éveit követően a GE 
Lighting Pénzügyi Vezetőképző Programjában vett részt, majd szakmai pályafutását az 
Expressz Kiadónál kezdte pénzügyi elemzőként. A logisztikai céghez az Alcon Hungária Kft.-től 
érkezett, ahol pénzügyi vezetőként többek között a számviteli jelentések, adóbevallások 
elkészítéséért, az éves költségvetés tervezéséért, a műveleti költségek folyamatos 
ellenőrzéséért felelt. 
 
A pénzügyi területen eltöltött húsz esztendős pályafutása során tapasztalatokat szerezhetett a 
különböző informatikai rendszerek bevezetésében, a belső ellenőrzések és könyvvizsgálatok 
lebonyolításában is. Bár a logisztikai szakterület újdonság számára, Csucsi Róbert szakmai 
kihívásként tekint új pozíciójára: „Egy stabil növekedést mutató cég vezetőségének értékes és 
hasznos tagja szeretnék lenni, és megfelelni mind a cégen belüli társosztályoknak, mind a 
tulajdonosi elvárásoknak.” 
 
Csucsi Róbert nős, egy gyermeke van, szabadidejét legszívesebben családja körében, vagy 
sportolással tölti – a futás és a korcsolyázás a kedvencei.  
 

 
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 – ezzel a lépéssel az Osztrák Posta a 
kelet-európai régióban működő leányvállalatai közül elsőként Magyarországon vezette be a combi-freight 
logisztika meghatározó képviselőjeként ismert márkanevet. A közel 4 éve 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 azonosítható, kézzel 
mozgatható csomagok kézbesítése mellett a raklapos áruk ugyanazon hálózatban történő szállítását is vállalja. A 
napi 8500 belföldi küldemény másnapi kézbesítéséért több mint 200 futár felel. 
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