S a j t ó i n f o r m á c i ó

Budapest, 2016. április 15.

Vezetőváltás az UniCredit Lakossági és kisvállalati divíziójának élén
2016. április 16-tól Aleksandra Cvetkovic az UniCredit Bank Lakossági és kisvállalati divíziójának
új vezetője és egyben az Igazgató Tanács tagja. A pénzügyi szektorban több mint húsz éves
tapasztalattal rendelkező szakember a csoporton és bankon belülről érkezik új posztjára.
Aleksandra 1996-ban szerzett közgazdasági és management diplomát a University of Leeds
egyetemén, majd szakmai pályafutását tanácsadóként kezdte Londonban az Arthur Andersennél.
Az UniCredit Csoporthoz 2000-ben csatlakozott, 14 évet töltött a horvátországi Zagrebacka bankánál,
ahol számos banki szakterület irányításában szerzett széles körű tapasztalatokat. Többek között a
Market Positioning terület munkáját menedzselte, szakmai ismereteket gyűjtött Affluent Banking és
Transactional products and cash management vezetőként és helytállt Individual client management
vezetőként is, majd a Retail Sales & Marketingvezetőjeként is bizonyította kiváló szakmai és vezetői
képességeit.
A magyarországi UniCredit Bankhoz 2014-ben érkezett és újabb kinevezéséig a Lakossági és
Kisvállalati Szegmensek területét irányította, hozzá tartozott a termékfejlesztés, az ügyfél-kiszolgálási
modell fejlesztése, valamint a CRM és Multichannel területek irányítása is. Az eddigi közel 1,5 éves
magyarországi tartózkodása alatt alaposan megismerte a magyar piac sajátosságait, valamint az
ügyfelek bankolási szokásait, elvárásait.
A Lakossági és kisvállalati divízió korábbi vezetője, Tátrai Bernadett pályafutását a bankon kívül folytatja,
ahol új szakmai kihívások várják.
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UniCredit
Az UniCredit Európa egyik vezető kereskedelmi bankja, amely 16 európai országban van jelen
intézményhálózatával. Teljes hálózatunk, mely több mint 7000 fiókból áll, és amelyben több mint 125 000 teljes
munkaidős kolléga dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2015. december 31-i adatok).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, csaknem 3000 (Törökországgal együtt)
fiókból álló nemzetközi bankhálózatot.
A csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

