STEPHANE HERVOUIN
e-mail: hervouin.stephane@gmail.com

tel. + 48 734 195 005

Dyrektor Generalny / CEO
spółki z kapitałem zagranicznym w branży rolniczej.
Jeden z najbardziej doświadczonych managerów na poziomie executive
branży rolniczej w Polsce. Współtwórca rynkowego sukcesu francuskiego
koncernu Soufflet na polskim rynku, doświadczony w prowadzeniu
do sukcesu firm o złożonej strukturze i ambitnych celach sprzedażowych.
Przygotowany do przejęcia zarządzania obiecującym przedsiębiorstwem
z branży rolniczej lub pokrewnej z celem rozwinięcia jej terytorialnie
i produktowo. Od natychmiast ekspert i mentor wprowadzający
usprawnienia branżowe, zarządcze, logistyczne i handlowe do firmy o dużych
ambicjach rozwoju.
Zwolennik nowoczesnego stylu zarządzania opartego na relacjach,
partnerstwie i samodzielności podwładnych. Wykorzystuje zaawansowany
angielski i rodzimy francuski w codziennej komunikacji biznesowej.

KLUCZOWE
KOMPETENCJE

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE

1. Wiedza ekspercka w zakresie rolnictwa.
2. Wiedza ekspercka w zakresie stworzenia i ekspansji przedsiębiorstwa
z branży rolniczej.
3. Samodzielne zarządzanie spółką produkcyjno-handlową.
4. Zarządzanie dużymi projektami inwestycyjno-administracyjnymi.
5. Budowanie długofalowej strategii obejmującej badanie rynku, badanie
konkurencji, szacowanie inwestycji, wdrażanie nowych produktów.
6. Planowanie i realizacja budżetów sprzedaży.
7. Zarządzanie dużymi zespołami handlowymi i administracyjnymi
8. Budowanie dobrych, długotrwałych relacji z ludźmi.

Inovagri.pl

http://www.inovagri.pl/
Firma handlowa ( sprzedaż maszyn firmy Gode na terenie polski ) i usługowa (
pośrednictwo w zakresie eksportu polskich produktów do Francji ).
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Agro-Merkury sp.z o.o. sp.k.
http://www.agro-merkury.pl/
Firma usługowa dla branży rolniczej specjalizująca się w przygotowaniu paszy
objętościowej dla bydła – obrót ok. 4 mln pln.

2015.03 – 2015.12 – Prezes Zarządu, współwłaściciel
Zadania:
•
•
•
•

Przejęcie spółki istniejącej od 20 lat od jej założyciela
Rozwijanie działalności lokalnej w regionie
Racjonalizacja portfela klientów
Podniesienie rentowności usług

Osiągnięcia:
•
•
•

Szybkie przejęcie kontaktów i zbudowanie relacji z kluczowymi klientami
w Polsce
Wprowadzenie nowego systemu finansowo-księgowego do lepszej
analizy finansów przedsiębiorstwa
Pomimo trudnej relacji pomiędzy właścicielami obsłużenie wszystkich
klientów w sezonie rolniczym, utrzymanie poziomu sprzedaży i jakości
obsługi

Soufflet Agro Polska sp z.o.o.
Soufflet Facilities Poland Sp z.o.o.
http://www.soufflet.pl/
Spółki wchodzące w skład francuskiego koncernu z branży rolno-spożywczej –
Grupy Soufflet, 60 osób w Polsce, handel zbożami i środkami do produkcji,
doradztwo agrotechniczne, lider na rynku jęczmienia browarnego w PL, roczne
obroty ok. 260 mln pln.

1998.06 – 2014.11 Dyrektor Generalny, Prokurent
Zadania:
•
•
•
•
•

Zarządzanie bieżącą działalnością spółek
Planowanie i kontrola realizacji budżetu sprzedaży
Stworzenie i wdrażanie strategii rozwoju działalności spółek
Zarządzanie złożoną strukturą organizacyjną (funkcje handlowe i
administracyjne)
Raportowanie do Dyrektora Generalnego Działu Rolnictwa Soufflet we
Francji, Regionalnego Dyrektora na Europę Środkową i Wschodnią
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Osiągnięcia:
•
•
•
•
•
•
•

WYKSZTAŁCENIE

Stworzenie od podstaw działalności produkcyjno-handlowej koncernu
Soufflet w Polsce (od 3 do 60, sezonowo 90 pracowników)
Sukcesywne przyrosty obrotów od 4 mln do 260 mln rocznie (stabilny
wzrost 10-15% y-o-y)
Zbudowanie zregionalizowanego działu handlowego, początkowo
zarządzanego przeze mnie osobiście, potem przed zatrudnioną Dyrektor
Handlową
Poszerzenie działalności poprzez skup powierzchni magazynowych dla
zbóż i produkcji materiału siewnego.
Wdrożenie systemu SAP do zarządzania sprzedażą, CRM, księgowością,
controllingu. Koordynacja wdrożenia SAP w oddziale polskim.
Stworzenie kultury organizacyjnej opartej na współpracy,
samodzielności pracowników i wzajemnym szacunku.
Wyniesienie firmy do pozycji krajowego lidera w skupie jęczmienia
browarnego i największego producenta materiału siennego jęczmienia.

1981-1985 Lycee Sainte Genevieve w Rennes, Francja
1985-1990 Studia magisterskie ESITPA w Rouen, Francja. Stopień: inżynier
rolnictwa. Praca magisterska nt. adaptacji budynków w hodowli drobiu na
wolnym wybiegu.

SZKOLENIA

•
•
•
•

Szkolenie w/z sprzedaży w sektorze rolniczym (9 dni)
Szkolenie w/z rozwiązywania konfliktów (3 dni)
Szkolenie w/z utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa (8 dni)
Międzynarodowy program szkoleniowy w/z innowacyjności w
przedsiębiorstwie (4 spotkania w ciągu 3 miesięcy)

JĘZYKI

•
•
•

Język francuski – ojczysty
Język polski – biegły w mowie i w piśmie
Język angielski – biegły w mowie i w piśmie

DODATKOWE
UMIEJĘTNOŚCI

Obsługa systemu SAP

ZAINTERESOWANIA

Kynologia
Kolekcjonowanie i renowacja zabytkowych maszyn rolniczych i aut

INFORMACJE
PERSONALNE

Żonaty, troje dzieci (10, 8 i 7 lat)

