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Andrew Mason nieuwe Manager Corporate
Communications BMW Group Nederland per 1 oktober
2018.
Rijswijk. Andrew Mason volgt Nathalie Bauters op als Manager Corporate Communications
BMW Group Nederland. Nathalie zal, na drieënhalf jaar werkzaam te zijn geweest voor BMW
Group Nederland, vanaf 1 oktober starten als Head of Communications and Public Affairs bij
BMW Group France.
In zijn nieuwe functie wordt Andrew Mason verantwoordelijk voor de implementatie van de
Corporate Communications strategie van BMW Group in Nederland. Hij zal de reputatie van de
onderneming en haar merken (BMW, MINI en BMW Motorrad) beschermen en versterken.
Daarnaast is het onderhouden van de goede relaties met de overheid, de branche en de
industrie, inclusief VDL Nedcar inzake de Nederlandse productie van MINI en BMW, aan hem
toevertrouwd.
Andrew (37) is sinds 20 oktober 2014 bij BMW Group Nederland verantwoordelijk voor BMW,
BMW i en BMW Motorrad productcommunicatie. Andrew studeerde Autotechniek aan de HTS
in Arnhem (1998 – 2002) en was vervolgens drie jaar werkzaam in binnen- en buitenland als
constructeur bij Airbus, DAF Trucks en ASML. Via zijn tweede studie Nederlands (Linguistics
met Journalistiek als bijvak) aan de Universiteit Leiden (2005 – 2010) belandde hij in de
autojournalistiek waar hij zijn voorliefde voor de automobiel freelance voor Autoweek op papier
en website zette. Vanaf 2011 kwam hij in vaste dienst bij Autovisie als allround redacteur voordat
hij na drieënhalf jaar de overstap naar BMW Group maakte.
Neil Fiorentinos, algemeen directeur BMW Group Nederland: “Nathalie heeft BMW Group in
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Nederland nadrukkelijk op de kaart gezet als toonaangevend op het gebied van innovatie. Wij
wensen haar alle succes in Frankrijk. Andrew heeft zich sinds zijn aanstelling bij BMW Group
Nederland goed ontwikkeld als product communications manager, waarbij hij kon terugvallen op
zijn kennis van techniek en taal en een groot netwerk van oud-collega’s. Ik vertrouw erop dat hij
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ook in zijn nieuwe rol de goede relatie met al onze stakeholders zal voortzetten, voortbouwt op
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het succes van Nathalie en op originele wijze invulling geeft aan zijn nieuwe functie.”
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Noot voor de redactie
Informatie:

BMW Group Nederland, Corporate Communications
Andrew Mason
Tel.: (070) 413 3 338
andrew.mason@bmw.nl / www.press.bmwgroup.nl
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg BMW Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.

BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2017 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg de
winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31 december 2016 bood
de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord
ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar gehele
waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
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