
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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Marcus Gossen é o novo Managing Director da 

MAN Truck & Bus Iberia e MAN Truck & Bus 

Portugal  

Proveniente da filial suíça da marca, Gossen substitui Robert 

Katzer, que irá assumir novas funções na Áustria 

 

Marcus Gossen foi nomeado como novo Manging Director da MAN Truck & 

Bus Iberia e Portugal. Com efeito a partir de 1 de Fevereiro de 2017, o Sr. 

Gossen assume o cargo atá à data desempenhado por Robert Katzer. 

Marcus Gossen é casado, e nasceu em 1980 em Essen, na Alemanha. 

Estudou em Essen, antes de iniciar a sua carreira profissional na 

Ferrostaal (empresa do Grupo MAN), como comercial de autocarros de 

exportação, no ano 2000. Posteriormente integrou a MAN, em Abril de 

2005, como responsável da área Neoman Bus GmbH para Israel, Grécia e 

Suíça, a partir de Salzgitter. Em 2007, assumiu funções na central em 

Munique, inicialmente como assistente do Director de Marketing, Vendas e 

Serviços, e depois como responsável por diversos projectos, até ao ano 

2011, em que foi nomeado Managing Director da MAN Truck & Bus 

Singapura. 

O Sr. Gossen permaneceu em Singapura até Maio de 2013, data em que 

regressou à Europa para assumir a direcção da filial da MAN Truck & Bus 

na Suíça, cargo que desempenhou até ao momento. Marcus Gossen fala 

cinco idiomas, incluindo espanhol e português, além de alemão, inglês e 

francês. 

“É um desafio apaixonante este que enfrento, mas que muito me agrada. 

Depois de vários anos na MAN, tenho a oportunidade de desenvolver a 

minha experiência num dos mercados mais importantes da Europa para a 

marca, e no qual temos uma posição consolidada e um elevado 

reconhecimento por parte dos clientes. Estou encantado e agradecido por 

esta oportunidade, e com muita vontade de começar a trabalhar. O 

primeiro contacto com os colaboradores da empresa foi excelente, fui 

muito bem recebido e com profissionalismo, pelo que estou convencido de 
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que juntos poderemos atingir os objectivos a que nos propomos”, afirmou 

Gossen na sua chegada a Espanha. 

 


