Vodenje podjetja MAN Truck & Bus Slovenija
prevzel gospod Claus Wallenstein
G. Wallenstein, ki je rojen v Nemčiji in je po izobrazbi inženir strojništva,
certificiran produktni vodja in tehnični urednik, tudi voznik tovornih vozil,
je v Slovenijo prišel iz Koreje.
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Zelo se veseli uspešnega sodelovanja s slovenskimi strankami, katere bo do
še boljših poslovnih uspehov podprl s svojimi bogatimi izkušnjami, ki jih je
pridobival zadnjih 18 let v podjetju MAN Truck & Bus AG in MAN Truck & Bus Korea.
G. Wallenstein sledi vrednotam, kot so spoštovanje, skupno delo, komunikacija
in postavljanje jasnih ciljev, saj verjame, da vodijo k še večjemu razvoju,
trajnostni rasti in uspešnosti podjetja, čemur se bo tudi sam posvečal pri vodenju podjetja
MAN Truck & Bus Slovenija.

Svojo bogate izkušnje je pridobival na različnih delovnih področjih in različnih geografskih
trgih, ki jih bo integriral tudi v svoji novi poziciji. Od leta 2012 je bil
odgovoren za prodajo, marketing in poslovni razvoj v Koreji, kjer so stranke, kot sam pravi,
izjemnozahtevne ter zavezane h kakovosti in najnovejšim tehnologijam.
Svoje izkušnje in znanje bo g. Wallenstein prenesel v Slovenijo in nadaljeval
z usmerjenostjo k strankam ter podpiral
MAN Truck & Bus is a leading European commercial vehicle manufacturer and transport solution provider, generating
sales of some 9 billion euros a year (2016). Its product portfolio includes vans, trucks, buses/coaches and diesel and
gas engines, along with services relating to passenger and cargo transport. MAN Truck & Bus is a company of
Volkswagen Truck & Bus GmbH and employs more than 35,000 people worldwide.
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ponudbo najboljših produktov in razvoj kakovostnih poprodajnih storitev.
Vodstvene sposobnosti in znanja je izpopolnjeval tudi v Nemčiji,
na področju prodajnega razvoja in izobraževanj ter marketinga,
zato poleg kakovosti produktov in storitev stremi k odprti komunikaciji
in razumevanju posla strank.
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