Nota de premsa

EL DIRECTOR D’OPERACIONS D’EROSKI
ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DEL COMITÈ DE
LOGÍSTICA D’AECOC


Alberto Madariaga compta amb una experiència de 20 anys en el
sector de la Logística desenvolupada a EROSKI



L’Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, reuneix més de
28.000 empreses de diferents sectors d’activitat

Elorrio, 1 de març de 2018.- El director d’Operacions d’EROSKI, Alberto Madariaga,

assumeix la presidència del Comitè de Logística d’AECOC (Associació de Fabricants i
Distribuïdors), la missió de la qual és promoure i coordinar acords entre proveïdors,
distribuïdors, operadors logístics i transportistes, que comportin eficiències al llarg
de la cadena de subministrament amb aportació de més valor al consumidor.
Llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, Màster en
Administració d’Empreses de Distribució per Mondragon Unibertsitatea i Programa
de Direcció en Institut d’Empresa, Alberto Madariaga compta amb una experiència
de 20 anys en el sector de la logística i de 17 com a directiu des que el 2001 va
assumir la direcció de Subministraments de Frescos d’EROSKI. Des de llavors, la
seva tasca sempre ha estat lligada a la logística i els processos. En concret, en la
cooperativa, a la qual es va incorporar el 1996, ha desenvolupat les funcions de
director de Plataformes, director de Logística, director de Processos de Negoci i
Tecnologies de la Informació i actualment és director d’Operacions. Alberto
Madariaga és membre del Comitè de Logística d’AECOC des de 2007.
AECOC reuneix més de 28.000 empreses de diferents sectors d’activitat, cosa que
la converteix en una de les associacions empresarials més grans d’Espanya, en la
qual la indústria, la distribució i els operadors intermedis treballen en col·laboració
estreta. La seva àrea de Logística i Transport treballa en l’impuls de
recomanacions que ajudin les empreses a millorar les seves operatives de transport
i emmagatzematge, així com en el desenvolupament de projectes que contribueixin
a impulsar a Espanya un transport de mercaderies més eficient i sostenible.
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