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Conducere nouă pentru divizia Achiziţii a BMW AG:
Joachim Post preia poziţia de la Andreas Wendt
Reithofer: "Viziune şi antreprenoriat pentru succesul viitor al BMW
Group"
Bucureşti/München. La sfârşitul anului va exista o predare a responsabilităţilor în
Consiliul de Administraţie al BMW Group: în cadrul şedinţei sale de astăzi, Consiliul
Director al BMW AG l-a numit pe Joachim Post (50 de ani) ca nou membru al
Consiliului de Administraţie. Cu începere de la 1 ianuarie 2022, Post, care are un
doctorat în inginerie mecanică, va prelua divizia Achiziţii şi Reţea de Furnizori de la
Andreas Wendt.
Joachim Post este alături de BMW Group din 2002 şi în prezent este directorul
unităţii "Linia de produse BMW Clasa Medie". Anterior, el a fost managerul
responsabil pentru strategia de automobile a BMW Group şi, în calitate de director al
diferitelor linii de modele BMW, a susţinut electrificarea automobilelor BMW Group.
Andreas Wendt (63 de ani) este membru al Consiliului de Administraţie al BMW
Group din octombrie 2018. Din 2002, Wendt, care are un doctorat în inginerie
mecanică, a ocupat funcţii de conducere centrală la companie, inclusiv ca director al
Uzinei de motoare din Steyr (Austria) şi al uzinelor bavareze ale BMW Group din
Dingolfing şi Regensburg.
"În persoana lui Joachim Post, Consiliul de Administraţie al BMW Group câştigă un
manager dovedit, cu o vastă competenţă în materie de produse. În calitate de
director al strategiei de automobile, a jucat un rol-cheie în conceperea generaţiilor de
modele viitoare. Pentru succesul viitor al companiei, ne bazăm pe directori cu viziune
şi spirit antreprenorial pentru a conduce BMW Group prin transformare", a declarat,
miercuri, preşedintele Consiliului Director al BMW AG, Norbert Reithofer.
El a adăugat: "În calitate de membru al Consiliului de Administraţie pentru achiziţii,
Andreas Wendt a adus o contribuţie importantă la impunerea dezvoltării durabile pe
întregul lanţ de aprovizionare. El a digitalizat cooperarea cu furnizorii şi a făcut-o mai
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eficientă. Împreună cu echipa sa, el a condus cu succes BMW Group şi prin perioada
dificilă a deficitului de circuite integrate. Consiliul Director doreşte să-i mulţumească
Dr. Wendt pentru activitatea sa dedicată. Îi dorim multă sănătate şi tot binele".
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BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -, BMW Group
este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi motociclete şi oferă servicii
financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de producţie a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi
de producţie şi asamblare în 15 ţări; compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2020, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,3 milioane de automobile şi peste
169.000 de motociclete. În anul fiscal 2020, profitul brut a fost de 5,222 miliarde de euro, iar
veniturile au fost de 98,990 miliarde de euro. La 31 decembrie 2020, BMW Group dispunea de o
forţă de muncă de 120.726 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe acţiunea
responsabilă. Compania stabileşte traseul pentru viitor încă dintr-o fază incipientă şi în mod
constant face ca dezvoltarea sustenabilă şi gestiunea eficientă a resurselor să fie o piesă centrală a
direcţiei sale strategice, de la lanţul de aprovizionare, trecând prin producţie, până la finalul fazei de
utilizare a tuturor produselor sale.
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