Hola!
Dr Werner Tietz nowym wiceprezesem SEAT-a ds. R&D
Od 1 lipca stanowisko wiceprezesa SEAT-a ds. badań i rozwoju obejmuje dr Werner Tietz. W ciągu
niemal 30 lat pracy dla Grupy Volkswagen Tietz odpowiadał za obszar R&D m.in. marek Audi i
Porsche.
Dr Werner Tietz ukończył studia inżynierii przemysłowej na Politechnice w Akwizgranie. Przed
dołączeniem do Grupy Volkswagen w 1994 roku prowadził badania akademickie nad przetwarzaniem
materiałów plastikowych. Pracę w branży motoryzacyjnej rozpoczął w Audi, gdzie przez wiele lat
zajmował się m.in. rozwojem projektów wnętrz. W 2011 roku dołączył do Porsche, gdzie odpowiadał
za projekty sylwetek i wnętrz wszystkich modeli marki przy wykorzystaniu innowacyjnych materiałów.
Od 2018 roku był członkiem zarządu i kierownikiem ds. rozwoju Bentleya. Podczas tego okresu jego
głównymi obowiązkami były stworzenie nowej strategii rozwoju marki oraz przygotowanie jej do
procesu elektryfikacji.
– Bardzo nas cieszy, że do SEAT-a dołącza manager pokroju dr. Wernera Tietza, który może
się pochwalić wieloletnią pracą przy najbardziej zaawansowanych technologicznie markach grupy
Volkswagen – stwierdził Carsten Isensee, prezes SEAT-a. – Jego doświadczenie dodatkowo wzmocni
działania SEAT-a nad rozwojem technologii i innowacji, które pozostają jednymi z największych atutów
naszej firmy.
Tietz zastąpi na stanowisku Axela Andorffa, który po przejściu do ŠKODY zajmie się rozwojem linii
pojazdów średniej wielkości oraz MEB. Priorytetami nowego wiceprezesa SEAT-a ds. R&D będą
zagadnienie elektryfikacji mobilności oraz technologie zwiększające bezpieczeństwo i wydajność jazdy.
Dr Tietz będzie również odpowiadał za prace projektowe nad nowymi pojazdami koncepcyjnymi SEATa i CUPRY oraz koordynację działalności Centrum Technicznego SEAT-a, ośrodka badawczego
mobilności przyszłości zatrudniającego ponad 1000 inżynierów. SEAT pozostaje największym
inwestorem przemysłowym w dziedzinie badań i rozwoju w Hiszpanii. W 2019 roku przeznaczył
rekordową w historii firmy kwotę 1,259 miliarda euro na swój program inwestycyjny.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100
samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat
de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Ponadto firma
produkuje modele Ateca w Czechach, modele Tarraco w Niemczech, modele Alhambra w Portugalii, a modele Mii electric,
pierwsze w 100% elektryczne samochody firmy SEAT, na Słowacji.
Firma posiada własne Centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1 000 inżynierów, którzy
opracowują innowacyjne projekty, czyniąc SEAT największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii.
Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji
wdrażany przez SEAT ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
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