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MAN Truck & Bus b.v.
MAN breidt haar activiteiten in München uit

Vianen, 21-06-2011

Meer dan 1000 nieuwe medewerkers sinds januari 2011
20.600 m² nieuwe kantoorruimte in Parkstadt-Schwabing
MAN Truck & Bus b.v.
Marketing

Vanaf begin 2011 tot en met mei heeft de MAN Groep meer dan 1000
medewerkers in dienst genomen bij haar vestigingen in München. Daarmee
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bedraagt het aantal werknemers bij MAN in München op dit moment 8840. De

Voor meer informatie

nieuwe medewerkers versterken met name de centrale afdelingen zoals

Tel. 0347 36 33 12

Frits de Raad
frits.deraad@man-trucks.nl

Productontwikkeling, Service en After Sales en Mondiale Inkoop. Daarom opent
MAN een nieuwe vestiging in München, en worden in Parkstadt-Schwabing ruim
opgezette kantoren betrokken.

"Het verheugt ons dat wij gekwalificeerde medewerkers een verantwoordelijke
functie met perspectief op langere termijn kunnen bieden – en dat in een
interessante economische regio als München", zegt Jörg Schwitalla, directeur
Personeelszaken van MAN SE. "Met het versterken van de belangrijkste
afdelingen reageren wij op de toenemende eisen van onze klanten en de verdere
groei van de MAN Groep."

In het kader van deze ontwikkeling betrekken MAN Truck & Bus Deutschland
GmbH, de verkoopmaatschappij van MAN Truck & Bus AG, en MAN Finance
International GmbH in november 2011 samen met een aantal afdelingen van het
hoofdkantoor van MAN SE de kantoren op de nieuwe locatie in ParkstadtSchwabing. Daar zal op korte termijn een oppervlakte van rond 20.600 m²
beschikbaar zijn voor kantoren en vergaderruimten.

De nieuwe locatie ligt strategisch gunstig ten opzichte van het hoofdkantoor van
MAN Truck & Bus AG in München-Karlsfeld en het hoofdkantoor van MAN SE in
de Ungererstraße in München-Schwabing. Belangrijke criteria bij de keuze van
de locatie waren de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de
auto, en een aantrekkelijke en moderne werkomgeving. Naast de huidige
uitbreiding van de capaciteit is ook rekening gehouden met de mogelijkheid van
uitbreiding in de toekomst.

Voor meer informatie:
www.mantruckandbus.com/presse
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN
De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder toe.
Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder.
Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen
levert MAN Truck & Bus AG. een wezenlijke bijdrage aan de voortdurende
stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk
programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert.
Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor onze klanten.

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming
van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een
dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland
worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa.

