T I S K O V Á Z P R Á VA

V Praze, 1. listopadu 2018

Změny ve vedení Saint-Gobain Sekurit ČR

Martina Hasmanová, stávající generální ředitelka a jednatelka Saint-Gobain Sekurit
ČR, k 1. listopadu 2018 přechází do francouzské centrály, na pozici ředitelky
prodeje, marketingu a projektů pro segment automobilových střešních skel,
s působností pro celý svět. Její pozici přebere Jan Jankovec, který je zároveň
regionálním ředitelem aktivit Saint-Gobain Sekurit v Polsku a Německu. Ředitelem
výrobního závodu v Hořovicích byl jmenován Petr Rolák.
Martina Hasmanová se po šesti letech působení na nejvyšší pozici v ČR posouvá mezi
top management, který řídí celosvětové aktivity jednoho z největších výrobců
automobilových skel. Za jejího působení došlo k významnému rozšíření výroby a
výraznou měrou přispěla k vybudování silného a stabilního výrobce. V letech 2015 až
2018 se jednalo o celkovou investici přesahující 2 mld. Kč.
„Výroba v Hořovicích je mi velmi blízká, jelikož jsem zde již na pozici generálního ředitele
působil. V posledních letech pak patřil tento výrobní závod do regionu, za který jsem
zodpovědný. Mohl jsem se tedy určitým způsobem podílet na jeho rozvoji a jsem zcela
obeznámen s tím, jak zde výroba funguje“. říká Jan Jankovec
Nově vznikla pozice ředitele závodu, kterou obsadí Petr Rolák, který v Sekuritu Hořovice
již mnoho let pracoval na pozici výrobního ředitele.
„Mou prioritou bude plně využít a optimalizovat výrobní kapacity, které nám nové
technologie tohoto nejmodernějšího závodu ve středoevropském regionu, nabízejí.
S Martinou Hasmanovou budeme nadále spolupracovat, hořovický závod totiž právě
rozjíždí novou linku na velkoformátová, tedy zejména střešní, okna, což je právě oblast,
za kterou bude Martina nově zodpovědná“ doplňuje sám Petr Rolák.
O Skupině Saint-Gobain
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás a naší
budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, a jsou součástí každodenního života: v budovách,
dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonost, a bezpečnost tím, že
řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu
€40.8 mld obrat v roce 2017
Působí v 67 zemích světa
Více než 179,000 zaměstnanců
www.saint-gobain.cz @saintgobain

Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK
Mobil 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com

