
 

 
 

 
 

   
 

 

Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok 
 

Vezetéknév / Utónév  

Cím 

                                            Telefonszám 

                                                 E-mail 

Állampolgárság 

Születési dátum 

Neme 

Berczelly Csaba  

6440 Jánoshalma, Parcelok Tanya 13. 

+36 30 647 0856 

berczelly.csaba@gmail.com 

magyar  

1975. augusztus 12. 

Férfi  

               Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A munkáltató neve és címe 

             Tevékenység típusa, ágazat 

  1997. 09. 01 - 2000. 06. 30.  

Üzletkötő majd Unit manager 

Biztosítási szerződések megkötése, értékesítése,  

ügyfélkapcsolattartás, új ügyfelek felkutatása, piaci eredmények növelése 

AXA RCC Kft.  

  Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások/termékek direkt értékesítése a  

  vállalati és a magánszektorban egyaránt 
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A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa, ágazat 

                                        

                                             

                                            Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 

 

Munkáltató neve és címe 

 

 

Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

 

 

 

 

 

                    Munkáltató neve és címe 

                                            

                                            Időtartam   

Foglalkozás / beosztás 

 

 

 

                    Munkáltató neve és címe            

                                            

                                            Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

 

 

 

                    Munkáltató neve és címe 
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                       Foglalkozás / beosztás 

 

 

                   Munkáltató neve és címe 

2002. 11.01. – 2004. 06. 31.  

Tanácsadó majd Területi vezető 

A vállalat pénzügyi terveinek megvalósítása 

Üzleti terv megvalósítása, terület fejlesztése, értékesítés 

Provident Pénzügyi Zrt. 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 42-46. 

   Pénzügy, hitel 

 

 

 2004. 07. 01. – 2006.02. 01. 

  Új és használt gépkocsi értékesítő OPEL LÓZS VÁC 

  A tulajdonosi szemlélet gyakorlatba való átültetése,  

  banki ügyintézések, számlázás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, 

  biztosítási ügyintézések, gépkocsik beszámítása és értékesítése 

  Ügyfél elégedettség javítása, hitel és biztosítási ügyek intézése 

  OPEL LÓZS KFT 2626, Nagymaros, Váci út 149. 

 

  

 2006.02.01-2007.05.01 

  Értékesítő  

  Új és használt Toyota személy és tehergépkocsik értékesítése 

  A tulajdonosi szemlélet gyakorlatba való átültetése,  

  banki ügyintézések, számlázás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, 

  biztosítási ügyintézések, gépkocsik beszámítása és értékesítése 

  Ügyfél elégedettség javítása, hitel és biztosítási ügyek intézése  

  Váczi Autócentrum Kft Toyota 2600 Vác, 2 sz. Fő út 30 km 

   

  2007.06.01-2011.12.01 

kiemelt ügyfél kapcsolattartó 

  banki ügyintézések, számlázás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, 

  biztosítási ügyintézések, vállalati rendszer kiépítése, 

  ISO minősítés kiépítése, reorganizációs terv készítése 

  Nagymarosi Kft. 2626 Nagymaros Váci út 149 

  

  2011.02.01-2016.02.01 

ingatlan értékesítő és értékbecslő, felszámolás alatt lévő cégek  

ügyintézése, tanácsadás, társasházak műszaki ügyintézése,  

költségvetések készítése, ügyfelek igényeinek teljes körű kiszolgálása,  

igényfelmérés, üzletkötés 

  Otthon Centrum majd egyéni vállalkozó 

 

 

  2016.03.01-2020.04.01 

  gazdasági és pénzügyi cégvezető 

  kapcsolattartás az ügyfelekkel, gazdasági és üzleti célok teljesítése,  

  számviteli-pénzügyi feladatok ellátása 

  Evin Nzrt. később Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. 

  1071 Budapest, Wesselényi u. 57. 

   

   

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jánoshalma, 2022.11.15. 

                                 Időtartam                       
                      Foglalkozás/beosztás 

               Munkáltató neve és címe: 

 

                                                   Egyéb 
                 

  2021. november 15-től folyamatosan 

  területi képviselő/értékesítő, Bács-Kiskun. Csongrád-Csanád megye, Békés megye,  

  Vero Trade Kft. 

    

  1992-től „B” kategóriás jogosítvány 

  Pénzügyi közvetítői tanúsítvány Pszáf 

  Biztosítás közvetítő, függő és független tanúsítvány 

  Gyors felfogó képesség,  

  Erős értékesítési és pénzügyi attitűd 

  Erős számítógépes felhasználói tudás, (Excel is) 

  Rugalmas és jó kapcsolatteremtő képesség 

  Munkafolyamatok fejlesztése stb. 

     

  


