
 

Informacja prasowa 
 

Ivan Hofmann nowym CEO firmy GLS na terenie 

Stanów Zjednoczonych 
 

Amsterdam/Sewickley, PA. 21 czerwca 2018 r. General Logistics Systems 

B.V. mianował ze skutkiem natychmiastowym Ivana Hofmanna nowym CEO 

firmy w Stanach Zjednoczonych. Przejmując to stanowisko Ivan Hofmann 

będzie zarządzał wszelkimi działaniami Grupy GLS na terenie USA.   

 

Ivan Hofmann (71) ze swoim 35-letnim doświadczeniem, jest weteranem branży 

logistycznej. Wcześniej zajmował stanowiska różnego szczebla zarówno w 

sprzedaży, jak i działach operacyjnych. Swoją karierę rozpoczął po ukończeniu 

Uniwersytetu Ohio w 1970 roku. 15 lat później dołączył do Roadway Package 

Systems (RPS), obecnie FedEx Ground, jako wicedyrektor operacyjny, z czasem 

awansując na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego. Po przejęciu przez 

FedEx został mianowany wicedyrektorem wykonawczym oraz dyrektorem 

operacyjnym FedEx Ground – zajmował to stanowisko aż do przejścia na 

emeryturę w 2014 r. W tym czasie współzałożył ETC & Associates – transportową 

firmę konsultingową. Jest również członkiem kilku zarządów, głównie firm 

związanych z logistyką.   

 

Ivan Hofmann, pracując w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie raportował do 

Rico Backa, CEO Royal Mail plc. 

 

Pozyskanie Ivana do zespołu jest powodem do ogromnej radości, jego 

doświadczenie z pewnością pomoże nam wzmocnić naszą pozycję w Stanach 

Zjednoczonych – mówi Rico Back. Ivan będzie wspierał Grupę GLS w rozwijaniu 

naszej amerykańskiej działalności. 

 

Z niecierpliwością czekam na możliwość realizacji ukierunkowanej ekspansji 

geograficznej, aby zwiększyć obecność GLS w Stanach Zjednoczonych – dodaje 

Ivan Hofmann. Jednocześnie będę zarządzał integracją GSO oraz Postal Express, 

które zostały przejęte kolejno w październiku 2016 i kwietniu 2017 roku.  



 

 

Grupa GLS 

 

GLS, General Logistics Systems BV (z siedzibą w Amsterdamie), zapewnia wysokiej 

jakości, niezawodne usługi przewozu paczek dla ponad 270 000 Klientów, uzupełnione 

o usługi logistyczne i ekspresowe. "Europejski lider jakości w logistyce paczek" – tak brzmi 

myśl przewodnia GLS, a idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z podstawowych 

wartości firmy. Za pośrednictwem własnych spółek krajowych i przedsiębiorstw 

partnerskich, Grupa GLS zbudowała rozległą sieć połączeń pozwalającą na doręczanie 

paczek do Klientów w 41 krajach Europy i 7 stanach USA. Ponadto, dzięki umowom 

partnerskim, GLS dysponuje także połączeniami globalnymi. Infrastruktura GLS to ponad 

70 centralnych i regionalnych sortowni oraz ponad 1 000 oddziałów. Dzięki kompleksowej 

sieci połączeń drogowych GLS jest jednym z wiodących dostawców usług kurierskich 

i ekspresowych w Europie. Firmę tworzy 18 000 pracowników, a każdego dnia około 

30 000 samochodów GLS rusza w trasę. W roku obrotowym 2017/18 GLS uzyskał 

przychody w wysokości 2,9 mld euro i obsłużył 534 miliony paczek. 

 

Więcej informacji: gls-group.eu 
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