Nowy Dyrektor Zarządzający w MAN Truck & Bus
Polska

Wolica, 25. 06.2018

Z dniem 01.07.2018 roku Pan Marc Martinez (55 l) obejmie stanowisko dyrektora
zarządzającego w MAN Truck & Bus Polska. Będzie je łączył z tym samym
stanowiskiem w MAN Truck & Bus Ukraina, gdzie pracuje od marca 2018 roku.

MAN Truck & Bus Polska
Al. Katowice 9, Wolica
PL-05-830 Nadarzyn

„Bardzo się cieszę, że rozpoczynam pracę na stanowisku dyrektora
zarządzającego w MAN Truck & Bus Polska. Polska jest dla MAN drugim po
Niemczech rynkiem, gdzie MAN dostarcza najwięcej swoich pojazdów jak
również ważnym krajem w międzynarodowej sieci produkcji koncernu. Sytuacja
na polskim rynku pojazdów ciężarowych jest bardzo dynamiczna, rynek cały czas
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rośnie. Jestem przekonany, że możemy jeszcze bardziej umocnić i tak silną
pozycję MAN w Polsce. ”
Marc Martinez uzyskał tytuł Executive Master Business Administrative w Lyonie
oraz ukończył studia na kierunku zarządzanie i finanse w INSEAD Fontainebleau.
Swoją przygodę z branżą pojazdów użytkowych rozpoczął w roku 1988 w
koncernie Renault Trucks i do roku 2000 zajmował tam różne stanowiska w
pionie sprzedaży. Pan Marc Martinez sprawował wiele kierowniczych stanowisk
w koncernie Volvo Group.
W latach 2001-2004 w Renault Trucks był dyrektorem ds. pojazdów używanych
oraz klientów kluczowych.
W latach 2005-2010 był dyrektorem zarządzającym w spółce Volvo Bus France
oraz w spółce Renault Trucks France.
W latach 2010-2012 zajmował stanowisko wiceprezesa w Renault Trucks UK
oraz dyrektora zarządzającego British Road System ( spółki należącej do Volvo
Group, zajmującej się wynajmem pojazdów) na rynku brytyjskim.
W latach 2013-2014 pełnił funkcję CEO w firmie Renault Trucks France.
Do firmy MAN dołączył na początku 2015 roku na stanowisku dyrektora
zarządzającego w MAN Truck & Bus France, gdzie pracował do lutego 2018.

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców
rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 10 mld € (2017 r.). Portfolio produktów obejmuje samochody
dostawcze i ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i zasilane gazem oraz usługi związane z przewozem osób i
transportem towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i
zatrudnia ponad 36 000 pracowników na całym świecie.
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prosimy

Marc Martinez jest Francuzem, mówi również po angielsku. Zna też podstawy
języka hiszpańskiego oraz rosyjskiego.
Jego hobby to bieganie oraz narty.

MAN w Polsce
Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 25 lat. W tym okresie sprzedał ponad 50 000
pojazdów użytkowych, wyprodukował

ponad 100 000 ciężarówek i blisko 20 000 autobusów

miejskich. W roku 2017 firma MAN potwierdził pozycję największego producenta pojazdów
użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i Niepołomicach opuściło ponad 17. tysięcy
pojazdów z logo MAN, w tym 1724 autobusy i 15 756 ciężarówek.
MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki
MAN i Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punktów, w tym 7
własnych serwisów, jak również 25 autoryzowanych stacji obsługi.
W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o.,
zlokalizowany w podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów
ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone
do eksploatacji w całej Europie.
MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce
w Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów
miejskich dla całego koncernu MAN. Wkrótce ma tu się rozpocząć produkcja podwozi do autobusów
wysokopodłogowych i turystycznych, które do tej pory powstawały w niemieckim Salzgitter. Pod
koniec 2017 r. zakład MAN Bus Starachowice uruchomił produkcję autobusów elektrycznych.
W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Accounting Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące
procesy księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN.
W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE
o dmc o d 3 do 5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach koło Wrześni.
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