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Wiodący producent sprzętu rolniczego ogłasza obsadzenie stanowiska wyższego szczebla 

 

 

Gabriele Hammerschmid mianowana na stanowisko Director for Sales 

Administration and Demand Planning EMEA 

 

 

St. Valentin, 21 marca 2017 r. 

 

Marka Case IH, lider w dziedzinie produkcji maszyn rolniczych na skalę światową, powołała panią 

Gabriele Hammerschmid na stanowisko Director for Sales Administration and Demand Planning 

– Europe, Middle East and Africa (EMEA).  

 

Pani Hammerschmid, która będzie pracować w europejskiej siedzibie Case IH w St. Valentin 

w Austrii, jest związana z firmą od ponad 25 lat. W trakcie swojej kariery pracowała w różnych 

pionach i na różnych stanowiskach, w tym między innymi w obszarach logistyki, części 

zamiennych, sprzedaży i marketingu, zaś poprzednio piastowała stanowisko Marketing Director 

na region EMEA. 

 

W swojej nowej roli będzie odpowiedzialna za planowanie zapotrzebowania na zasoby 

we wszystkich liniach i obiektach produkcyjnych Case IH na całym świecie. Poza kierowaniem 

pracą 30 specjalistów z branży, Gabriele Hammerschmid będzie współpracować ściśle 

z zespołami sprzedażowymi Case IH na poziomie globalnym w zakresie koordynacji 

dostępnością produktów w poszczególnych regionach. Jej zadaniem będzie także dopilnowanie, 

że procesy składania zamówień, transportu i dostawy sprzętu wyprodukowanego w fabrykach 

Case IH na całym świecie przebiegają terminowo i bez zakłóceń. Do jej obowiązków będzie 

należało także dostarczanie wsparcia dilerom Case IH zjednoczonym w sieci dystrybucji 

produktów firmy. 

 

 

*** 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 175-letniemu dziedzictwu i doświadczeniu marki 

w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera globalna sieć profesjonalnych 

http://mediacentre.caseiheurope.com/


 

 

 

 

 

dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej jakości pomocy technicznej, wydajności 

i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej 

www.caseih.com.  

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego na giełdzie 

nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa Italiana (MI: CNHI). 

Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie www.cnhindustrial.com. 

 

 

Case IH Media Center 

 

www.caseih.com 

 

www.facebook.com 

 

www.youtube.com 

 

. 

 

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 
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