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2012. június 1-től Bőthe Csaba lesz az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. 

Ebben a pozícióban Ilosvai Pétert váltja, aki új kihívásokat keresve távozik a cégtől. 

 

A 45 éves Bőthe Csaba a T-Systems – a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások 

üzletága – Ügyfélkapcsolati és Működéstámogatási divíziójának igazgatói posztjáról 

érkezik az IT Services Hungary-hez. Csaba magyar állampolgár, aki 15 évnyi, 

különböző vezetői beosztásokban szerzett tapasztalattal rendelkezik. Miután 2006-

ban csatlakozott a Magyar Telekomhoz a mobil üzletág értékesítési igazgatójaként, 

számos funkciót vett át a mobil és hálózati területen. A T-Systems vállalati 

szolgáltatás üzletágának ügyfélkapcsolati és működéstámogatási igazgatójaként 

vállalati ügyfeleknek nyújtott ügyfélszolgáltatásokért, háttérirodai szolgáltatásokért, 

műszaki tervezésért, műszaki támogatásért, kivitelezés-menedzsmentért és 

működéstámogatási tevékenységekért volt felelős a Magyar Telekomnál. 
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A média számára további információk: www.telekom.com/media  és 
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A Deutsche Telekom bemutatása 

A Deutsche Telekom a világ egyik vezető integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalata közel 129 millió mobil 

felhasználóval, 34 millió vezetékes hálózati,- és mintegy 17 millió szélessávú vonallal.(2011. december 31-i adatok szerint.) A 

Deutsche Telekom csoport a vezetékes telefónia, a mobil kommunikáció, az internet és IP televízió területén kínál termékeket 

és szolgáltatásokat lakossági felhasználók számára és ICT megoldásokat az üzleti szektor és közszféra szereplőinek. A 

Deutsche Telekom több mint 50 országban van jelen, és világszerte közel 235 000 munkavállalóval rendelkezik. A 

vállalatcsoport 58.7 milliárd euró árbevételének több mint felét Németországon kívül generálta a 2011-es pénzügyi évben. 

(2011. december 31-i adatok szerint.) 

További információ elérhető a www.telekom.com oldalon. 

A T-Systems bemutatása 

Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat 

nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege 

integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 48 200 munkavállaló 

dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei 

alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 9.2 milliárd euró árbevételt generált a 2011-es pénzügyi évben. 

Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  

Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems nemzetközi 

termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő 

informatikai szolgáltató központja, mely 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az informatikai és telekommunikációs 

tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint 

fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint 

várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 

További információ elérhető a http://www.it-services.hu oldalon. 
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