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Novou operatívnou riaditeľkou BILLA Slovensko je Ingrid
Kužlíková
Spoločnosť BILLA s.r.o. má od 1. januára 2019 novú operatívnu riaditeľku, stáva sa ňou Ingrid
Kužlíková. Zodpovedná je za oddelenia nákupu, privátnych značiek, spacemanažmentu a promo
manažmentu.
Ingrid Kužlíková nahrádza na pozícii Albenu Grozevu
Georgievu, ktorá prijala pozíciu Chief operations officer
v BILLA Bulharsko. „Ingrid Kužlíková je dlhoročnou manažérkou
v našej spoločnosti a sme radi, že prijala našu ponuku na
povýšenie. Je skvelým príkladom možností kariérneho rastu
v našej spoločnosti. Prajeme jej veľa úspechov a zároveň sme
presvedčení o tom, že zúročí roky skúseností z oblasti nákupu
čerstvého i suchého sortimentu,“ hovorí generálny riaditeľ
spoločnosti BILLA s.r.o. Dariusz Bator.
„Vážim si dôveru vedenia a verím, že z novej pozície budem
úspešne pokračovať v naštartovanom zlepšení cenového
vnímania Billy u jej zákazníkov a zvyšovať obľúbenosť u nich
vďaka širokému sortimentu, kvalite, čerstvosti a výhodným
cenám nášho tovaru. Súčasťou bude aj rozširovanie o nové
rady privátnych značiek, ktorých popularita z roka na rok
rastie,“ konštatuje I. Kužlíková. Ako zároveň dodáva, dôležité
je pre ňu aj rozvíjanie talentov v radoch zamestnancov.
Ingrid Kužlíková pôsobí v Bille od mája 2004 a od začiatku roka 2015 zastávala pozíciu Vedúcej
oddelenia nákupu pre trvanlivé potraviny a nepotravinársky tovar.

O spoločnosti
Spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v
segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 151 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V
supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj
diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou
BILLA, organické produkty BILLA Naše bio a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel
čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.
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