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Nový člen managementu společnosti Sabris
31. 10. 2012, Praha – Společnost Sabris, s.r.o., významný středoevropský systémový integrátor, jmenovala
v říjnu tohoto roku do svého managementu Jiřího Švarce na pozici Head od Delivery. Jedná se o nově
vytvořenou pozici v rámci organizace, přímo vázanou na top management. Ve své roli bude zodpovědný za
vedení veškerých dodávek produktů, implementačních, outsourcingových a konzultačních projektů.
V minulosti Jiří Švarc (viz fotografie) úspěšně řídil řadu rozsáhlých projektů
a programů, má široké znalosti projektových metodik a standardů,
zkušenosti s liniovým řízením týmu konzultantů a projektových manažerů
a 13 let praxe v různých pozicích v oblasti informačních technologií. Před
nástupem do Sabris působil ve společnostech Raiffeisenbank, T-Mobile a
dalších.
„Jsem velmi rád, že na pozici vedoucího celé skupiny Delivery nastupuje
právě Jiří Švarc. Se svými zkušenostmi a pracovními úspěchy má pro tuto
práci ideální předpoklady. Jiřího čeká spousta nové práce, ale to i nás
všechny v Sabris. Přijetí této nové role, její podpora a rozvoj je naším
společným cílem!“ uvedl Vladimír Sýkora, generální ředitel společnosti
Sabris, s.r.o.
Jiří je ženatý, má 2 děti a ve svém volném čase se věnuje fotografování,
golfu, potápění, vědeckofantastické literatuře a chovatelství koček
plemene Ragdoll.
O společnosti Sabris
Společnost Sabris, s.r.o. je významný mezinárodní poskytovatel komplexních integrovaných řešení přinášejících
zákazníkům vyšší efektivitu, nižší náklady a dokonalou kontrolu nad chodem firmy. Primární snahou společnosti je
vytvářet a udržovat se zákazníky dlouhodobá partnerství, založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.
Orientuje se především na profesionální služby a poradenství, kde využívá odborné znalosti specifik průmyslových
odvětví a dlouholeté zkušenosti z realizovaných projektů. Nabízí kompletní portfolio služeb systémové integrace od
doporučení správné informační strategie a nejvhodnějších technologií, přes návrh, implementaci a následnou podporu
řešení až k celkové správě informační infrastruktury.
Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním řešení na platformě SAP®, patří mezi 3 největší partnery společnosti SAP a
spojením se společností SYCONIX rozšířila svou nabídku o přední světové ECM technologie a řešení.
V současné době společnost zaměstnává 157 pracovníků, má centrálu v Praze, zastoupení v Brně a Olomouci a
zahraniční pobočky v Bratislavě a Moskvě.
Další informace naleznete na www.sabris.cz.
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