CURRICULUM VITAE – БИОГРАФИЈА

Име и презиме
Адреса становања
Датум рођења
пол
Држављанство
Телефон
e-mail

Ервин Палфи
24420 Кањижа, Братства Јединства 26
23.03.1970
Мушко
Р.Србија
+381 63527335
palfi.ervin70@gmail.com

Образовање
Школа/Факултет

Временски
период

Универзитет аграрних наука,
Факултет за пољопривредно
машинство- Геделе
(Мађарска)
Универзитет Унион, Факултет
за пословно индустријски
менаџмент- Београд

Стечена диплома

1991-1996
(2005)

Дипломирани инжењер
пољопривреде-смер за
пољопривредну технику

2013-2014

Мастер менаџер

Радно искуство
Временски
период

Место

Предузеће/Институција/Организација

Радно
место/Функција

1996-

Нови
Кнежевац

СЗТР „Palffy Market“

Власник

2002-2004

Нови
Кнежевац

Скупштина општине Нови Кнежевац

Одборник
Председник Извршног
Одбора заједнице
предузетника

2006-2008

Београд

Привредна комора Србије

2005-2008

Нови
Кнежевац
Нови
Кнежевац

Скупштина општине Нови Кнежевац

2006-2008

2005-2013

Нови
Кнежевац

Спeцијална болница за психијатријскe
болeсти „ Свeти Врачeви “
Опште удружење предузетника

2012-2013

Нови
Кнежевац

2015-2016

Суботица

Општинска управа општине Нови
Кнежевац
Д.О.О. „Регионална депонија“

2013-2014

Кањижа

Скупштина општине Кањижа

Председник савета за
буджет и финансије
Председник управног
одбора
Председник
скупштине и члан
извршног одбора
Ресорно задужен за
привреду, урбанизам и
комуналне послови
Заменик Члана
Скупштине Друштва
Председник Локалног
савета за
запошљавање

Опис активности и
задужења
Продаја претежно
прехрабрених
производа, паковање
прашкастих и
зрнастих производа
Заступање и
представљање
предузетнике Србије у
различитим нивоима
власти

Побољшавање и
стварање бољих
услова за рад
предузетника

2013-

Кањижа

Јавно предузеће за комуналне услуге
„Комуналац“

2016-

Кањижа

Општина Кањижа

општине Кањижа
Директор
Члан општинског
штаба за ванредне
ситуације

Семинари и тренинзи:
Датум и место
2012- Вршац
2015- Веоград
2015- Златибор
2016- Београд

2017- Београд
2017- Београд

Организатор и Тема
Еколошко удружење „Станиште“
Севои Група доо Панчево
Образовни Информатор Београд
Реформатор- Центар за едукацију,
инвестиције и одрживи развој,
Београд
Реформатор- Центар за едукацију,
инвестиције и одрживи развој,
Београд
Реформатор- Центар за едукацију,
инвестиције и одрживи развој,
Београд

Одвајање анималног отпада
Финансијско управљање и контрола (ФУК)
Локалне самоуправе и Јавна комунална
предузећа у процесу оптиматизације јавног
сектора.
Кадровско планирање, маса зарада,
расходи за порезе, инвестиције и цене
комуналних услуга у програму пословања
за 2017 годину.
Израда дугорочног и средњорочног плана
пословне стратегије и развоја Јавних
предузећа
Планирање и увођење корпоративног
управљања у јавна предузећа

Познавање језика







Познавање енглеског језика (читање и писање)
Познавање српског језика (читање, писање и конверзија)
Познавање мађарског језика (читање, писање и конверзија)
Познавање руског језика (читање)
Рад на рачунару (Windows sistem, Mikrosoft office, Corel, Plotter, )
Возачка дозвола „Б“ „Ц“ категорије.

Учешће на пројектима:








Пројекат развоја туризма општине Нови Кнежевац.
Пројекат реконструјције водоводне мреже општине Нови Кнежевац-насеља Сигет и Ђала.
Пројекат одвајања анималног отпада за Општину Нови Кнежевац.
Израда стратегије развоја општине Нови Кнежевац.
Израда локалног акционог плана за запошљавање општине Нови Кнежевац за 2013 годину.
Израда локалног акционог плана за запошљавање општине Кањижа за 2014 годину.
Аплицирање код различитих органа власти на пројектима „јавног рада“.

Способност и вештине
Способност и искуство успешног руковођења и организовање рада и у комуналним делатностима,
комуникативне способности, искуство у раду хуманог ресурса, креативност, успешност у сналажењу,
припреми и спровођењу нових пројеката, прецизност и висока способност решавања проблема,
одговорност. Отвореност према иновативним могућностима ради побољшања радне околине који имају
за цилљ пружање квалитетних услуга, смањењу трошкова а повећању прихода.

Стечено искуство у корпоративном праву. Више од три и по године водим успешно Јавно предузеће за
Комуналне услуге „Комуналац“ из Кањиже коју сам преузео са губитком и да имам најмање 5 година
радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање. Преферирам тимски рад и добру
комуникативну сарадњу са подстављенима, увођењем такозваног „Бенчмаркинг“ процедура помоћу које
предузеће пореди дати показатељ са жељеним циљем користећи индикаторе учинка. Израда стратешких
планова који показују јасан смер кретања и пословање предузећа.
Ожењен сам и отац двоје деце.
У Кањижи, дана 31.07.2017 године

