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 laszlo.gyimesi.mail@gmail.com 

 +36 30 667 27 13 

 

“I have the privilege of working with László on a couple of 
projects at GIRO Zrt. Forward thinking and deadline oriented 
team player. It's an authentic pleasure working with him as 
he is a customer focused co-worker. Always takes care of the 
job.  
László is a proactive and tireless manager who would make a 
great addition to any team.”  

 Sándor Varga Software developer at GIRO Zrt. 

 

Iskolai végzettség 

2014  KPMG Akadémia  

Vadászterület módszer – Konfliktuszónák a 

projektekben 

2001 – 2007 Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki kar 

Okleveles Mérnök Informatikus 

Alkalmazásfejlesztő 

Beszélt nyelvek 

• Magyar – anyanyelv 

• Angol – kommunikációs szint 

Munkahelyi tapasztalat 

➢ 2018 JANUÁR  – PMO VEZETŐ, FEJLESZTÉSI MÓDSZERTANI VEZETŐ; ALOHA INFORMATIKA KFT;   http://www2.alohainformatika.hu/ 

Szoftveres megoldások fejlesztése, agilis szervezetben. Csapatok irányítása. Fejlesztési módszertan átalakítási 

lépéseinek megtervezése, végrehajtása, csapattagok oktatása. PM / PO csapat irányítása, felelősség a projekt 

portfólióért.  

➢ 2016 SZEPTEMBER – 2017 DECEMBER; PROJEKT MENEDZSER, PRODUCT OWNER; SHIWAFORCE.COM ZRT;  http://www.shiwaforce.com/ 

Webes alkalmazások fejlesztése, agilis (SCRUM, LEAN) szervezetben. Együttműködés a csapatokkal, a Scrum 

Masterekkel, Product Ownerekkel. Időnként, projekttől függően, product owneri, scrum masteri szerep betöltése. 

Kapcsolattartás nagyvállalati ügyfelekkel, projektvezetés, egyensúlyozás az „agilis vagy hagyományos?” projekt 

megvalósítás határán. 

➢ 2011 ÁPRILIS – 2016 AUGUSZTUS; TERMÉK MENEDZSER, PROJEKT MENEDZSER, KIEMELT ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER; GIRO ZRT; 

https://www.giro.hu   

Webes, vastagkliens szoftver, továbbá hálózati és biztonsággal összefüggő IT-Üzleti termékek fejlesztetése, napi 

operatív szintű működtetés. Továbbfejlesztési irányok meghatározása, specifikációk elkészítése, fejlesztési 

folyamatok felügyelete, tesztelési, szabályozási és szerződéses környezet kialakítása. Projektek vezetése, 

dokumentációk, előterjesztések elkészítése, tárgyalások vezetése, ügyfélkapcsolatok ápolása. 

➢ 2008 OKTÓBER – 2011 MÁRCIUS ELEKTRONIKUS CSATORNA MENEDZSER, PROJEKT MENEDZSER;  K&H BANK ZRT; https://www.kh.hu 
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Elektronikus csatorna termékek (internet bank, website, intranet) fejlesztési folyamatainak irányítása, továbbfejlődés 

irányainak meghatározása, működéséhez szükséges feltételek teljeskörű biztosítása. Projektek vezetése, 

dokumentációk, előterjesztések elkészítése. Tárgyalások vezetése. 

➢ 2007 OKTÓBER - 2008 OKTÓBER; FEJLESZTŐ; KBC ICT SERVICES; https://www.kh.hu/ 

Külső-, belső banki webes alkalmazások tervezése és fejlesztése (JAVA, JSP, XML, Javasript, CSS, Oracle). 

➢ 2006 AUGUSZTUS - 2007 SZEPTEMBER; FEJLESZTŐ; IND KFT.; http://www.indgroup.eu   

Webes technológiákon alapuló banki alkalmazások fejlesztése.  

 

Egyéb képességek 

• B kategóriás jogosítvány 

• Irodai szoftverek professzionális felhasználása 

Érdeklődés 

Pszichológia, sport, egészség, társasjátékok 

 

Projekt lista 

 

Projects.pdf

 

___________________________________________________________ 

 

“During his working at IND I was his direct technical lead. It was quite a while ago, but I remember a couple of key things regarding him. He was a 

silent performer type. The necessary knowledge was simply gathered by him alone to complete a task. Usually no external help was needed at all. 

Despite of his being freshly graduated he had his own way of thinking. He was questioning decisions, design guidelines in a constructive way, which 

was a good surprise. His communication was open and honest. We have seen good potential in him at IND.”      

 Gábor Lipták Software Engineer at SmartStream Technologies 
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