SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ivan Hofmann a GLS USA CEO-ja
Amsterdam / Sewickley, 2018. június 21. GLS B.V. kinevezte azonnali
hatállyal Ivan Hofmannt a GLS USA CEO-jává. Ebben a munkakörben Ivan
Hofmann felügyeli a GLS Group amerikai tevékenységét.

Ivan Hofmann (71) a közlekedési ágazat 35 éves tapasztalattal rendelkező
veteránja, aki mind az értékesítési, mind a operatív feladatokat ellátva különböző
vezetői pozíciókat töltött be. Szakmai pályafutását 1970-ben kezdte, miután
diplomát szerzett az Ohio Egyetemen, majd 1985-ben csatlakozott a Roadway
Package Systemshez (RPS), a mai FedEx Ground elődjéhez, mint operatív
alelnök. Ezt követően 2004-ig, a nyugdíjba vonulásáig a vállalat ügyvezető
alelnöke és COO-ja. A nyugdíjazása után társalapítója az ETC & Associates-nek,
egy szállítási tanácsadó cégnek. Számos igazgatótanácsnak tagja, elsősorban
közlekedési és szállítmányozási ágazathoz kapcsolódó vállalatoknál.
Új, részmunkaidős pozíciójában Ivan Hoffman, a Royal Mail plc. CEO-jának Rico
Back-nak tartozik majd beszámolási kötelezettséggel.
"Nagyon örülünk annak, hogy Ivan nyerte el ezt a státuszt, hiszen nagy múltú
tapasztalata még inkább növeli és tovább erősíti cégünket Amerikában - mondta
Rico Back. " Ivan továbbá előmozdítja a GLS csoport terjeszedését az USA-ban."
"Alig várom, hogy a földrajzi kiterjesztés stratégiáján keresztül felépítsem és
kibővítsem a GLS jelenlétét az Amerikai Egyesült Államokban“ - tette hozzá Ivan
Hofmann. "Ugyanakkor a 2016 októberében és 2017 áprilisában megszerzett GSO
és Postal Express integrációit is felügyelem."

A GLS Csoport

Az amszterdami központú GLS, General Logistics Systems B.V. megbízható és
kiemelt minőségű csomaglogisztikai szolgáltatásokat nyújt több mint 270 ezer
megbízójának kiegészítve egyéb logisztikai és expressz szolgáltatásokkal.
“Minőségben piacvezető az európai csomaglogisztikában”, ez a GLS vezető
irányelve, a fenntarthatóság pedig egyike a meghatározó alapértékeknek. Saját
leányvállalatai és partnercégek bevonásával a csoport 41 európai országban és
hét USA-beli államban biztosít teljes körű hálózati lefedettséget, továbbá teszi ezt
szerződött partnerekkel világszerte. A GLS-nek 70 központi valamint regionális
átrakóközpont (HUB), továbbá több, mint 1000 depó áll rendelkezésére. Kiterjedt
hálózatának köszönhetően a GLS egyike Európa vezető csomaglogisztikai
szolgáltatóinak. A GLS Csoport megbízásából naponta közel 30000 gépjármű van
úton és mintegy 18000 munkavállalót számlál. A 2017/18-os pénzügyi évben a
cégcsoport 584 millió csomagot szállított és árbevétele elérte a 2,9 milliárd eurót.
More information: gls-group.eu
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