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Életrajz / Rövid biográfia 
Dr. Patrick Waldbuesser 

 
Személyes adatok 

 
Születési hely és idő: Heidelberg, 1974.03.24. 
Családi állapot:  nős, két gyermek édesapja 
 

 
Szakmai tapasztalat  

 
AUDI AG: 
 
2013. szeptembere óta    AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.    

A Személyzet- és szervezetfejlesztési szakterület 
vezetője 

2011. márc. – 2013. aug.        Az AUDI AG személyügyekért    
                                              felelős igazgatótanácsi tagjának és munkaügyi 

igazgatójának asszisztense  
2010. okt. – 2011. febr.  Vállalati logisztikai/környezetvédelmi szakreferens  
2008. febr. – 2010. okt.  Vállalati logisztikai/környezetvédelmi személyügyi 

referens 
2005. jan. – 2008. jan.   Személyzeti kutatás személyügyi referens 

 
Külső tevékenység: 
 
2001.ápr. – 2004.dec.  Universität Heidelberg 

doktori projekt az AUDI AG ingolstadti és 
neckarsulmi képzési központjával 

2000.jún. – 2004.dec.  Universität Heidelberg  
tudományos munkatársa, illetve külső szervezet- és 
személyzetfejlesztési/change management 
tanácsadó  

 
 
 

1993-1999       Tudományos segédmunkatárs  a Heidelbergi  Egyetem  Pszichológiai 
Intézetnek Szociálpszichológiai  valamint Differenciál Pszichológiai 
Személyiségkutatási Tanszékén 

 
Oktatói- és kutatási tevékenység 

 
1999-2004       Előadások  Munka- és Szervezetpszichológia témakörében. 

           Vizsgabizottsági tag – Pszichológiai  Intézet  
Következő tárgyak  esetében: Általános Pszichológia, 
Biopszichológia, Empirikus kutatási módszerek és módszertan, 
Differenciál Pszichológia és Személyiségkutatás, 
Szociálpszichológia, Munka- és szervezetpszichológia. 

 Vezető -  Együttműködési projekt a Heidelbergi Egyetem     
 Munka- és Szervezetpszichológia  Tanszék  és az Audi AG   
 között. 

 
1993-1999       Szociálpszichológiai alaptantárgyak koncepcionális kidolgozása és 

megvalósítása Fejlesztéspszichológia témakörben és Bayes - 
elméleten alapuló érvelés. 
Kutatás sorozatok döntés- sztereotípia és hazugság vizsgálatok 
esetében úgy mint, 
Differenciál Pszichológiai Személyiségkutatás. 

                          Oktató - empirikus kutatási módszerek és módszertan.  
 
 
AUDI AG projektjei 

 

2008.febr.– 2011.jan. Nem vezető munkatársak számára vertikális  
fejlődési utak és kompetenciamenedzsment  kidolgozása 
/ megvalósítása a vállalati logisztika és az üzemi 
környezetvédelem területén. 

                                           A személyügyi munka újjászervezését megcélzó  
projekt támogatása. 

                                           Az ingolstadti és neckarsulmi ötletek  
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kidolgozása és összefogása a 2010-es Személyügyi vezetői 
találkozóra. A 2010-es és 2011-es Személyügyi vezetői 
találkozót szervező központi csapat tagja. 

2005. jan.– 2008. jan. A munkatársi elégedettségi felmérés és a vonzó munkáltató 
stratégia VW konszernszintű  
kidolgozása (National Sales Companyval együtt).  
A műszaki fejlesztés és gyártás területeinek támogatása a 
vonzó munkáltatói stratégiával kapcsolatos intézkedések 
kidolgozásában és megvalósításában.  

 
   További személyügyi feladatok az AUDI AG-nál 

 

A DAX-on jegyzett vállalatok benchmarking-csoportja, a wolfsburgi  
Volkswagen  AG  szervezetei és struktúrái igazgatótanácsi projekt 

 
 
Iskola/Képzés/Felsőfokú tanulmányok 
 

2001. ápr. – 2004. dec. A pszichológiatudományok doktora  
cím megszerzése 

1994. okt. – 2000. máj.  Universität Heidelberg, pszichológusi  
diploma  

1993. szept. – 1994. szept. Polgári szolgálat Caritasverband  
Rhein-Neckar e.V. 

1984. szept. – 1993. szept.  Werner Heisenberg Gymnasium Weinheim,  
érettségi 

 
Pályafutás az Audinál 

 

2013. okt.                            Kinevezés felsővezetői körben   
2011. okt.                            Kinevezés menedzsment körben  
2010. okt.  Menedzsment kiválasztási eljárás 
2010. szept.  Konfliktuskezelési szeminárium I 
2010. júl. – 2010. okt.  Személyügyi tanácsadói tréning 
2010. máj. – 2010. aug.  Személyügyi tanácsadói kompetencia  

  felépítés  
2008. júl. – 2010. júl.      Személyügyi menedzsment tehetségek  

  kiválasztása 
2008. júl.  Vezetői kompetenciák továbbfejlesztése 
2008. ápr. – 2009. márc. Audi személyügyi menedzsment curriculum  
2007. máj.  Üzemgazdaságtan nem üzemgazdászoknak 

2007. márc.  Benchmarking projekt (Management Circle) 
 
Külföldi tapasztalat 

 

2013. szept. óta                   AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.      
2007. júl.        VW Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különleges ismeretek és képességek/készségek 

 

Kutatási ösztöndíj Südwestmetall-díj 2005 a tudományos  
 utánpótlásért  
 
Publikációk   „Zeitliche Gestaltung der Arbeit“ (A munka      

                                        időbeosztása) és „Freizeit und Familie” (Szabadidő és  család) c. 
fejezetek a Munka-  

 és szervezetpszichológiai kézikönyben 
 Kiadó: Prof. Dr. Heinz Schuler,  
 Prof. Dr. Karlheinz Sonntag, Göttingen: Hogrefe. 

Disszertáció „Versetzte Ausbildungszeiten in der 
Berufsausbildung jugendlicher Nachwuchskräfte” (Eltolódott 
képzési idők a fiatal utánpótlás- 
-munkaerő szakképzésében) 

                                           Universität Heidelberg,                                            
                                           http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5203/ 
Kiegészítő  
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szakirányok Kriminológia, pszichopatológia (Universität Heidelberg lezárt 
kiegészítő szakirányok) 

Nyelvtudás Angol (tárgyalóképes írásban és szóban) 
 Francia (alapszint) 
     Magyar (alapszint) 
  

 
 
 


