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Freinberg, 2022. február 7. 
 
 
 
 

Új ügyvezető  
jön az értékesítés élére 

 

• Tapasztalt értékesítési szakember is tagja lesz az ügyvezetésnek 

• Átalakul a nemzetközi értékesítés 

• Roland Hartwig ügyvezető: A növekvő kereslet nagy hatékonyságot 

igényel 

 
 
A Schwarzmüller Csoport új értékesítési ügyvezetőt nevez ki és a jelenlegi ügyvezetést 

kettőről három főre bővíti. A Schwarzmüller-csoport összes értékesítési 

tevékenységének új vezetője a Rosenbauer Österreich GmbH korábbi ügyvezető 

igazgatója, Markus Wieshofer lesz. Új pozícióját június 1-jén foglalja el, de már most is 

folyamatos kapcsolatban áll a vállalattal. „Átalakítjuk a nemzetközi értékesítést, ebben 

az új vezetőnek is részt kell vennie. Örülünk, hogy Wieshofer úr személyében egy 

olyan értékesítési szakembert sikerült megnyernünk, aki éppoly tapasztalt, mint 

amilyen sikeres” – hangsúlyozta Roland Hartwig, a Schwarzmüller ügyvezetője ma, 

február 7-én, hétfőn a vállalat Freinberg-Hanzing-i (Schärding, Felső-Ausztria) 

székhelyén.  

 
Az 1975-ben született Markus Wieshofer üzemgazdász szakképesítést szerzett a 

tűzoltóságok részére történő közvetlen értékesítéssel és szervizeléssel foglalkozó 

Rosenbauer Austria vállalatnál, ahol különböző munkakörökben dolgozott. 2010-ben 

előléptették értékesítési vezetőnek, majd 2014-ben átvette az ügyvezető igazgatói 

posztot. 2015-ben a Rosenbauer International AG-nál a közép- és kelet-európai 

értékesítés irányításával is megbízták, és ezt a pozíciót 2018-ig töltötte be.  
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A növekvő vevői érdeklődés nagyobb hatékonyságot igényel  
Az új ügyvezető igazgató vezetésével a Schwarzmüller Csoport átalakítja nemzetközi 

értékesítését. Az ügyfélkiszolgálás érzékelhető javítása érdekében a németországi és 

ausztriai értékesítési területeket átszervezik, és az értékesítési irodát is átalakítják. A 

moduláris rendszer továbbfejlesztése a járműkonfiguráció megkönnyítését szolgálja. 

Végül pedig az összes értékesítési partner integrálják az informatikai rendszerbe, ami 

felgyorsítja az elektronikus rendelésfeldolgozást. „A világjárvány idején továbbra is 

növekvő érdeklődést tapasztalunk pótkocsiink iránt. Ennek egy még hatékonyabb ér-

tékesítéssel akarunk megfelelni” – magyarázta Hartwig az offenzívát. A csoport évente 

több mint 10.000 járművet értékesít 21 országban.  A Schwarzmüller ezzel Európa 

legnagyobb hiánypótló pótkocsigyártója.  

 
Három fős menedzsment a csoport élén 
Az új értékesítési igazgatóval a csoport vezetése kettőről három főre nő. Roland 

Hartwig ügyvezető igazgató és Markus Wieshofer mellett Mag. Michael 

Hummelbrunner a harmadik menedzsment tag, aki 2021 óta a Schwarzmüller 

pénzügyi igazgatója. 

 

 
Letölthető képeket itt talál: 
https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial 
A sajtóközleménnyel együtt történő nyomtatásért nem kell jogdíjat fizetni. 

 

 

 
Markus Wieshofer lesz a Schwarzmüller 

Csoport új értékesítési igazgatója.  
Copyright: Benjamin Grna-Hofstätter 
 

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial
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Roland Hartwig 2016 óta vezeti a 

Schwarzmüller csoportot ügyvezetőként.  
Copyright: Schwarzmüller Csoport 

 

További információk 
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, sajtószóvivő 

Paracelsusstraße 4/1/7, 5020 Salzburg, Ausztria  

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

 
A Schwarzmüllerről 
A Schwarzmüller Csoport a haszongépjárművekhez gyártott pótkocsik legnagyobb európai szállítója. A vállalat 

prémium minőséget célzó üzletpolitikájával az üzletág meghatározó szereplője és 150 éves szakmai tapasztalatával az 

igényes iparágak egyedi fuvarozási megoldásainak specialistája. A két márka, a Schwarzmüller és a Hüffermann 

járműveivel ellátják az építőipart, a mélyépítő vállalatokat, a nyersanyag és újrahasznosító ipart, valamint a távolsági 

forgalomban dolgozó fuvarvállalatokat.  
 
 


