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Változás a Hüffermann
vezetőségében
Stephan von Schwander, a Hüffermann Transportsysteme GmbH cégvezetője saját döntése
alapján és az osztrák tulajdonos Schwarzmüller Csoporttal egyeztetve május harmincadikával
távozik a vállalattól. „A Hüffermann fejlesztésére fordított több mint tíz év után most azon
területekre fogok összpontosítani melyekre eddig túl kevés figyelem jutott“, magyarázta von
Schwander Úr döntésének személyes indítékát.

Von Schwander Úr 2009-ben vette át a Hüffermann Transportsysteme GmbH vezetését és a
vállalat meredeken emelkedő fejlődését irányította, mely a görgős- és láncoskonténerekre
történő fókuszálással sikerült. A bevétel megháromszorozódott, a személyi állomány
megduplázódott, végül a Hüffermann Transportsysteme Németországban ezen speciális
szegmens piacvezetője lett. A márkanév a görgős- és láncoskonténer szinonímája lett, mint
valami, ami az újrahasznosításhoz és a hulladékgazdálkozáshoz szükséges. Von Schwander Úr a
Schwarzmüllernek történő eladás előtt a cég kisebbségi tulajdonosa is volt egyben.

Roland Hartwig a Schwarzmüller cégvezetője mindemellett értékelte von Schwander Úrnak az
elmúlt 15 hónapban nyújtott teljesítményét a vállalat Schwarzmüller Csoportba történő
integrálása során. „Az ő irányítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az összeolvadás tovább
fejlődjön és egyesített erővel olyan új feladatokkal törődhessünk, mint például az export és a
kereszt-értékesítés, és ezáltal további növekedést érjünk el” szögezte le Hartwig Úr. Nem
utolsósorban pedig a leköszönő vezető elvégezte kijelölt utódjának betanítását is.

Lennart Kluge lesz az új cégvezető
Az új cégvezető a 34 éves Lennart Kluge lesz, aki 2021 óta dolgozik a Hüffermann
Transportsysteme GmbH-nál. Kluge Úr képzett órakészítő valamint okleveles gépésztechnikus és
üzemgazdász. A Nomos Glashütte óragyártó vállalatnál ő irányította egyebek mellett a gyári- és
óraösszeszerelést. Kluge Úr fő feladatának tekinti a Hüffermann folyamatban lévő,
Schwarzmüller Csoporton belüli átalakításának irányítását. Mindezek mellett Kluge Úr szeretné
cégével kihasználni azokat a lehetőségeket, melyek egy vezető európai járműgyártóhoz történő
kapcsolódásból származnak. „Új fejezet előtt állunk a vállalat történelmében, melyet az
értékesítésben a nemzetköziség, a termelésben pedig a hatékonyság fog jellemezni. Már várom,
hogy csapatommal hozzáfoghassunk a feladatokhoz“, mondta az új cégvezető.

Letölthető képek:
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2021 június elsejével Lennart Kluge veszi át a
Schwarzmüller Csoporthoz tartozó Hüffermann
Transportsysteme GmbH vezetését.

Roland Hartwig CEO 2016 óta vezeti a cégcsoportot,
mely 2020-ban megvásárolta a Hüffermann
Transportsysteme GmbH-t.
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