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OVB s novým obchodním ředitelem
Praha 12. března 2013 – Vedení společnosti OVB Allfinanz a.s. posiluje
František

Hudák,

který

nastupuje

na

nově

vytvořenou

pozici

obchodního ředitele. Jedná se o pokračování systémových změn, které
v OVB probíhají již několik měsíců a které mají za cíl zefektivnit
obchodní procesy ve společnosti. Současná změna navazuje na úspěšně
implementované starší změny, které pomohly OVB dosáhnout na
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„Naší snahou je tímto krokem podpořit vztah mezi centrálou a jednotlivými
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zemskými řediteli a spolupracovníky,“ říká Roman Daneš, člen představenstva
společnosti. Jak dodává, v uplynulém období se podařilo výrazně zlepšit celkové
fungování společnosti a zvýšit nejen její obrat, ale také celkovou efektivitu její
činnosti. „Posledním, co vnímáme jako jakýsi dluh, bylo systémové zlepšení

vztahu mezi našimi jednotlivými zemskými řediteli a právě Centrálou – proto
přicházíme s pozicí obchodního ředitele,“ upřesňuje Daneš.
Hledání vhodného adepta probíhalo několik měsíců a v jeho finále se jako
nejvhodnější kandidát ukázal František Hudák (40), který dosud působil na pozici
vedoucího oddělení v MLM ALLIANZ pojišťovna, a.s. „Z dlouholeté spolupráce

s panem Hudákem máme velmi dobré zkušenosti. Jeho nespornou výhodou je
znalost naší společnosti a také celého trhu. Z diskusí s ním víme, že pochopil naše
zadání a uvědomuje si, jaké úkoly před ním jsou. Navíc jej znají také naši
spolupracovníci, takže do společnosti nepřichází nikdo neznámý a nový, což
považujeme v tomto případě také za výhodu, protože jsou již vytvořeny vzájemné
vztahy a úzká komunikace a spolupráce se může rozjet naplno již od počátku,“
říká Daneš.
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„Mým zákazníkem budou především zemští ředitelé, budu jejich člověkem
v Centrále, a budu se snažit maximálně je podporovat v jejich práci – protože
jejich úspěch je úspěchem celé společnosti,“ říká ke své budoucnosti nový
obchodní ředitel OVB, František Hudák. Podle něj je nutné dále pokračovat ve
zvyšování kvality poskytovaných služeb, ale také hledat další možnosti působení
společnosti na českém trhu finančního poradenství. „Nepřicházím s vizí velkých

revolučních změn – chci o nich jednat a nejprve vše důkladně prodiskutovat se
všemi, kterých se má práce dotkne a kteří by měli být součástí pracovního týmu,“
ujišťuje Hudák.
František Hudák (40) začínal svou profesní dráhu v roce 2000 u společnosti
Santander Consumer Finance a. s. na pozici Vedoucího oddělení financování
spotřebního zboží a hotovostních půjček, kde byl zodpovědný především za
budování sítě regionálních obchodních zástupců. Po pěti letech byl povýšen na
pozici Ředitele odboru financování spotřebitelských úvěrů, zodpovědného za
strategickou tvorbu nových produktů a jednání s klíčovými partnery. 5 let po
svém nástupu do Santander Consumer Finance a. s. společnost opustil a 2 roky
působil ve stejné oblasti u skupiny Societe Generale, kde rozvíjel strategickou
spolupráci s klíčovými partnery.
Od roku 2008 byl vedoucím oddělení MLM ve společnosti Allianz pojišťovna a.s.
Zde vedl tým, který byl zodpovědný za spolupráci s obchodními partnery z oblasti
finačního poradenství, mimo jiné s OVB Allfinanz a.s. Těmto společnostem celý
tým pod vedením Františka Hudáka zajišťoval a organizoval kompletní servis,
školení, obchodní jednání, motivace, soutěže a mnohé jiné. Aktivně se podílel
také na úpravě produktů a procesů v rámci Allianz.
František Hudák je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří turistika,
speleoturistika, psychologie a pěstování bonsají.
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O společnosti OVB Allfinanz, a.s.
Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná
společnost německé OVB Holding AG. V současné době má více než 1 milion
klientů

a spravuje

celorepubliková

síť

více

než

2

miliony

kvalifikovaných

smluv.

poradců

–

Klientům
podřízených

je

k dispozici

pojišťovacích

zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Mateřská společnost OVB Holding
z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky
poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové
a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem
v dalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní
činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé
domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku,
starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje
poradenství v Evropě asi 2,92 milionu zákazníků a spolupracuje s více než 100
renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době
aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5054 finančních
poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými
společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1
milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Tuto tiskovou zprávu naleznete i na internetu na adrese:
www.ovb.cz v sekci Pro média

