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STOLARKA W PIGUŁCE: spore perturbacje na stanowiskach kierowniczych w branży

Grudzień okazał się gorącym okresem transferowym w branży stolarki otworowej. Wiele osób na stanowiskach
kierowniczych zmieniło barwy firmowe, odeszło z branży lub przeszło na zasłużoną emeryturę. Dotarły do nas niestety
również smutne informacje o śmierci prezesów dwóch firm.

Invado od początku grudnia ma nową osobę na stanowisku prezesa zarządu - funkcję tę objęła Marta Rzeszut, członek
Grupy Managerskiej Dywizji Drzwiowej Arbonia. Zastąpiła na tym stanowisku prezesa Andrzeja Majchrzaka, który po
prawie 10 latach zarządzania Invado, odszedł na emeryturę. Marta Rzeszut jest absolwentką Politechniki Krakowskiej
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ostatnich latach zajmowała stanowiska menedżera w kilku
międzynarodowych przedsiębiorstwach. Pracowała m.in. w firmie Franke w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a
także w koncernach Saint-Gobain, Delphi czy Stomil Sanok.
Bosch w Polsce będzie miał od 1 stycznia 2019 roku nowego prezesa, którym zostanie Rafał Rudziński. Zastąpi on na
stanowisku prezesa w polskim oddziale Boscha Krystynę Boczkowską. Obecna prezes odchodzi z Boscha z dniem 31
stycznia 2019 r. po 26 latach pracy w tej firmie. Rafał Rudziński przez ostatnie 14 lat pracował w firmie BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego, spółce wchodzącej w skład Grupy Bosch. Pełnił tam funkcję dyrektora sprzedaży, a także
był członkiem zarządu. Wcześniej zaś, także w Boschu, pracował w pionie elektronarzędzia na stanowisku
kierowniczym. Rafał Rudziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku zarządzania i marketingu.
Eko-Okna czekają zmiany na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis
ForumBranzowe.com, pełniący dotąd tę funkcję Łukasz Kucharczyk z początkiem grudnia zakończył pracę dla tej
firmy. Od września nie świadczył już obowiązków zawodowych dla przedsiębiorstwa, a w obowiązkach
marketingowych zastąpiła go Marzena Bauerek. Były już menedżer Eko-Okien nosi się z zamiarem kontynuowania
swojej pracy w branży okienno-drzwiowej – dowiedział się serwis.
Yawal musi szukać nowego prezesa - Tomasz Zadroga, dotychczasowy prezes w firmie na początku grudnia odszedł
ze spółki. Zadroga pracował w firmie Yawal od stycznia 2018 roku. Początkowo był wiceprezesem, by wkrótce zostać
prezesem zarządu spółki. Po niecałym roku zdecydował o zmianie i przeniósł się z Yawala, do specjalizującej się w
produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa firmy Ursus.
Selena ma nowego, tymczasowego prezesa, którym został Krzysztof Domarecki. Stanowisko to przejął tymczasowo,
po śmierci dotychczasowego prezesa Marcina Macewicza. Obowiązki będzie wykonywał przez najbliższe trzy
miesiące, nie dłużej jednak, niż do wyboru nowego prezesa. Marcin Macewicz zmarł 5 grudnia 2018 r. Zawodowo
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związany był z Seleną od 1994 r., czyli niemal od początku działalności firmy. Zanim został prezesem, był członkiem
zarządu, pełnił tę funkcję od października 2014 r. Na stanowisku wiceprezesa był odpowiedzialny za sprzedaż i
marketing. Pracował również jako dyrektor finansowy, zajmował się rozwojem produktów, a także organizacją spółek
zagranicznych Seleny.
Mar-Tom przekazał smutną informację o śmierci Piotra Wątora, założyciela, współwłaściciela i prezesa zarządu
firmy. Pan Piotr zmarł 29 listopada po krótkiej chorobie, która nie zapowiadała tragedii. Jego śmierć była zaskoczeniem
dla wszystkich. Wkrótce ma zostać wybrany nowy prezes zarządu firmy.
Pozostałe wiadomości z branży:
Skuteczne rozwiązanie doświetlające budynki z płaskim dachem
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzję o wsparciu inwestycji firmy Eko-Okna w nową halę
produkcyjną w Kornicach &ndash; przedsiębiorstwo skorzysta ze zwolnień z CIT
Forum Branżowe
press box

strona 2 / 2

