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Andreas Wendt tölti be októbertől a BMW AG igazgatótanácsának
beszerzésért felelős tisztségét
A gépészmérnök végzettségű szakember a BMW Group legnagyobb
németországi gyárának éléről ül át igazgatótanácsi székébe.
2018. szeptember 26-i ülésén a BMW AG felügyelő bizottsága Dr.-Ing. Andreas Wendt-et
választotta meg a müncheni központú vállalatcsoport igazgatótanácsának új, beszerzésért
felelős tagjának. A hatvanéves szakember 2018. október 1-jétől tölti be új tisztségét.
Andreas Wendt karrierje 2002-ben kezdődött a BMW Groupnál, amikor is
gépészmérnökként a vállalat tömegtermelési folyamatainak stratégiafejlesztési vezetőjévé
nevezték ki. Később a BMW Group Landshutban, Dingolfingban és Berlinben működő
üzemeinek futómű- és hajtáslánc-alkatrészeket gyártó részlegét irányította, majd 2006
májusában a bajor prémiummárka legnagyobb erőforrásgyártó létesítménye, az ausztriai
Steyr városában működő motorgyár igazgatójává nevezték ki. 2009 és 2016 között
Andreas Wendt felelt a vállalatcsoport regensburgi üzemének működéséért, mígnem 2017
elején a BMW Group legnagyobb németországi gyára, a dingolfingi üzem igazgatójának
választották.
„Andreas Wendt a BMW Groupnál felépített karrierje összes állomásában innovációs
iránymutatóként tevékenykedett, minőségirányítás és komplexitás-kezelés terén
megszerzett kimagasló szaktudásával időről időre újabb mércét állítva” – mondta Dr.
Norbert Reithofer, a BMW AG felügyelő bizottságának elnöke. „Vállalatcsoportunk
beszerzési és beszállítói hálózatrendszerének olajozott működése kereskedelmi
sikertörténetünk szempontjából minden eddiginél fontosabb. Tevékenységeink folyamatos
globalizációja és az egyre intenzívebb piaci változékonyság egyre magasabb szintű
összetettséget, beszállítói hálózatunktól és beszerzési divíziónktól pedig még nagyobb
rugalmasságot követel. Az elektromos mobilitás, a digitalizáció és az automatizált
járművezetés területeire összpontosító, előre kitűzött innovációinkat ráadásul csak úgy
érhetjük el, ha a beszállítóinkkal kiépített partneri együttműködéseinket is fejlesztjük.
Andreas Wendt kinevezése minden téren megfelel ezen követelményeknek” – tette hozzá
Dr. Norbert Reithofer.
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A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ vezető
prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat is
kínál. Világcégként a BMW Group 14 országban összesen 30 járműgyártó és -összeszerelő létesítményt
üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2017-ben a BMW Group 2 463 526 darab autót és 164 153 darab motorkerékpárt értékesített világszerte. A
vállalat 98,678 milliárd eurós összbevételével a 2017-es pénzügyi évben 10,655 milliárd eurós nyereséget
termelt. A 2017. december 31-i összesítés szerint a BMW Group világszerte 129 932 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható értéklánc, a
termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség.
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