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Új humánerőforrás vezető a trans-o-flex Hungary Kft.-nél 

 
Budapest, 2014. október 2. – Nemzetközi és multinacionális környezetben szerzett 
tapasztalatait is szeretné hasznosítani a trans-o-flex Hungary Kft.-nél a cég új HR vezetője, 
Molnár Tímea. Az Osztrák Posta magyarországi leányvállalatánál 110 munkavállaló 
személyügyi kérdéseivel foglalkozik majd, de feladata lesz a szervezetfejlesztés és 
változásmenedzsment megvalósítása is.  
 
Molnár Tímea Kanadában szerezte meg HR menedzseri diplomáját, és első szakmai 
tapasztalatai is a tengerentúlhoz köthetők: a burlingtoni Evertz Microsystems Kft.-nél eltöltött 
évek alatt adminisztrátori pozícióból a HR menedzseriig jutott. Az elektrotechnikai eszközöket 
gyártó cég épp jelentős növekedési fázisban volt, 115-ről 275 főre kellett növelni az állomány 
létszámát.  
 
Magyarországon az OMV Magyarországnál kezdte karrierjét, mint HR menedzser, majd a 
Sacnia Hungary Kft.-hez igazolt. 2008-tól pedig a lengyel székhelyű Rex-Bud Kft. HR Business 
Partnere lett; ő felelt a cég új HR stratégiájának kidolgozásáért és bevezetéséért. 
 
A trans-o-flex Hungary Kft.-nél ez év augusztusától vette át a humánerőforrás vezetői pozíciót. 
Feladatai közé tartozik a csomaglogisztikával foglalkozó cég üzleti stratégiájához igazított 
létszámterv teljesítésének megszervezése, a szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 
kidolgozása, valamint a szervezet érdekeltségi rendszerének, és a munkavállalók egyéb 
ösztönzési formáinak kialakítása. „A HR szakma több szempontból is változáson megy épp 
keresztül, szeretném a nemzetközi tapasztalataimat alkalmazva a hivatásom általános 
megítélését javítani” – fogalmaz Molnár Tímea az előtte álló kihívásokkal kapcsolatban. – „Egy 
pozitív hozzáállású, a dolgozó és a cég érdekeit is figyelembe vevő, nem konvencionális HR 
stratégiát szeretnék megvalósítani.” 
 
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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