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Freinberg, 7. února 2022 
 
 
 
 

Přichází nový 
ředitel prodeje 

 

• Zkušený odborník na oblast prodeje se stane také členem vedení 

společnosti 

• Proběhne restrukturalizace mezinárodního prodeje 

• CEO Hartwig: Rostoucí poptávka vyžaduje velkou údernou sílu 
 
 
Skupina Schwarzmüller ustanovuje nového ředitele prodeje a rozšiřuje aktuální 

vedení společnosti ze dvou na tři členy. Novým ředitelem všech prodejních aktivit ve 

skupině Schwarzmüller se stane dosavadní obchodní ředitel společnosti Rosenbauer 

Österreich GmbH, Markus Wieshofer. Na svou pozici nastoupí 1. června, ale již nyní 

s firmou nepřetržitě komunikuje. „Provádíme restrukturalizaci mezinárodního 

prodeje, na tom se nový šéf musí podílet. Těší nás, že se nám v panu Wieshoferovi 

podařilo získat zkušeného a úspěšného odborníka na oblast prodeje“, zdůraznil CEO 

společnosti Schwarzmüller Roland Hartwig dnes, v pondělí 7. února, v sídle firmy 

v Hanzingu v obci Freinberg u Schärdingu (Horní Rakousko).  

 
Markus Wieshofer, ročník 1975, absolvoval vzdělání v oboru obchodník v průmyslu 

u společnosti Rosenbauer Österreich, prodejní a servisní společnosti s ručením 

omezeným pro přímý prodej hasičům, přičemž tam pracoval na různých pozicích. 

V roce 2010 postoupil na pozici vedoucího prodeje, v roce 2014 převzal vedení 

obchodu. V roce 2015 mu navíc bylo svěřeno vedení prodeje ve střední a východní 

Evropě u společnosti Rosenbauer International AG, kterému se věnoval do roku 2018.  
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Rostoucí zájem zákazníků vyžaduje větší údernou sílu  
Odpovědností nového ředitele bude restrukturalizace mezinárodního prodeje skupiny 

Schwarzmüller. Abychom citelně zlepšili péči o zákazníky, budou nově uspořádány 

oblasti prodeje v Německu a Rakousku a proběhne restrukturalizace back office pro 

prodej. Vybudování stavebnicového systému má usnadnit konfiguraci vozidel. A nako-

nec zapojíme všechny prodejní partnery do IT systému, což urychlí elektronickou rea-

lizaci zakázek. „I v době pandemie zaznamenáváme stále rostoucí zájem o naše ná-

věsy. Čelit mu chceme ještě údernějším prodejem“, zdůvodnil Hartwig ofenzívu. Sku-

pina ročně prodá více než 10 000 vozidel ve 21 zemích. Schwarzmüller je tak největ-

ším evropským výrobcem přívěsů.  

 
Tříčlenný tým managementu skupiny 
Nový ředitel prodeje rozšíří management skupiny ze dvou na tři osoby. Vedle CEO 

Rolanda Hartwiga a Markuse Wiesenhofera je jeho součástí Mag. Michael 

Hummelbrunner, který ve skupině Schwarzmüller pracuje od roku 2021 jako CFO.  

 

 
Obrazový materiál ke stažení naleznete na: 
https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial 
Otisk v souvislosti se zprávou bez nároku na honorář. 

 

 

 
Markus Wieshofer se stane novým ředitelem 

prodeje skupiny Schwarzmüller.  
Copyright: Benjamin Grna-Hofstätter 
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Roland Hartwig řídí skupinu Schwarzmüller 

jako CEO od roku 2016.  
Copyright: Skupina Schwarzmüller 

 

Další informace 
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí 

Paracelsusstraße 4/1/7, 5020 Salzburg, Rakousko 

mp@prock-prock.at, tel.: +43 662 821155 0 

 
O skupině Schwarzmüller 
Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců přípojných užitkových vozidel. Prostřednictvím 

svého zaměření na prémiové výrobky určuje firma měřítka v oboru a na základě své 150leté kompetence je 

specialistou na individuální dopravní řešení pro náročné obory. S vozidly obou značek Schwarzmüller a Hüffermann 

dodává své výrobky firmám v oblasti stavebnictví, infrastruktury, těžebního a surovinového průmyslu a dopravním 

firmám v dálkové přepravě.  
 
 


