Dr. Michael Oeljeklaus
Dr. Michael Oeljeklaus se narodil 2. listopadu 1963 v německém Lengerichu.
Studium strojírenství se zaměřením na automatizační techniku v Osnabrücku zakončil v roce 1988 ziskem titulu diplomovaného inženýra. V
témže roce zahájil svou kariéru v koncernu Volkswagen jako trainee, v
roce 1990 se poté stal vedoucím oddělení vstřikování plastů ve výrobě
plastových dílů závodu Volkswagen ve Wolfsburgu.
V letech 1991 až 1993 pracoval dr. Michael Oeljeklaus ve společnosti Volkswagen Bordnetze GmbH
v Berlíně – nejprve jako vedoucí výroby, poté jako technický prokurista.
V roce 1993 se vrátil do Wolfsburgu, kde během následujících 5 let zastával různé vedoucí funkce v oblasti
výroby. V této době například řídil provoz výroby sedadel a zodpovídal za náběh modelů Seat Arosa a
Volkswagen Lupo.
V letech 1998 až 2001 řídil dr. Michael Oeljeklaus pobočku společnosti Volkswagen Coaching GmbH
v Kasselu. Na jaře roku 2001 se opět vrátil do Wolfsburgu, kde zodpovídal za náběhy všech nových modelů značky Volkswagen. V letech 2002 až 2005 zastával dr. Michael Oeljeklaus funkci jednatele a technického ředitele společnosti Volkswagen Sachsen GmbH a byl zodpovědný za fungování této dceřiné společnosti koncernu Volkswagen.
Roku 2005 byl dr. Michael Oeljeklaus jmenován výkonným technickým ředitelem společnosti Shanghai
Volkswagen Automotive Co. Ltd (SVW), v této pozici zodpovídal za produktový management, technický
vývoj, plánování výroby, logistiku a výrobu ve všech závodech společnosti SVW v Číně.
Od 1. srpna 2010 je dr. Michael Oeljeklaus členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá
Boleslav za oblast výroby a logistiky.
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Dr. Michael Oeljeklaus (*1963 Lengerich, Německo)
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s. za oblast výroby a logistiky (od 1. srpna 2010)
Profesní životopis
› Trainee, Volkswagen, Wolfsburg (1988-1989)
› Referent ve výrobě plastových dílů, Volkswagen, Wolfsburg (1989-1990)
› Vedoucí oddělení ve výrobě plastových dílů, Volkswagen, Wolfsburg (1990-1991)
› Vedoucí výroby, Volkswagen Bordnetze GmbH, Berlín (1991-1992)
› Technický prokurista, Volkswagen Bordnetze GmbH, Berlín (1992-1993)
› Vedoucí střediska výroby sedaček, Volkswagen, Wolfsburg (1993-1995)
› Vedoucí náběhového týmu modelu Seat Arosa, Volkswagen, Wolfsburg (1995-1997)
› Vedoucí náběhového týmu modelu Volkswagen Lupo, Volkswagen, Wolfsburg (1997-1998)
› Vedoucí pobočky Volkswagen Coaching GmbH, Kassel (1998-2001)
› Vedoucí produktových projektů, řízení výroby značky Volkswagen, Wolfsburg (2001-2002)
› Jednatel a technický ředitel společnosti Volkswagen Sachsen GmbH (2002-2005)
› Výkonný technický ředitel společnosti Shanghai Volkswagen, Čína (2005-2010)
› Člen představenstva za oblast výroby a logistiky, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (od roku 2010)

Krátký přehled

Dr. Michael Oeljeklaus (*1963 v Německu)
› Od roku 2010: člen představenstva za oblast výroby a logistiky, ŠKODA AUTO a.s.
› Výkonný technický ředitel společnosti Shanghai Volkswagen, Čína (2005-2010)
› Jednatel a technický ředitel společnosti Volkswagen Sachsen GmbH (2002-2005)
› Vedoucí produktových projektů, řízení výroby značky Volkswagen (2001-2002)
› Vedoucí Volkswagen Coaching GmbH (1998-2001)
› Různé pozice v koncernu Volkswagen (1988-1998)
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