Maren Gräf (*1969)
Maren Gräf se narodila v roce 1969 v německém Haldenslebenu.
Od roku 1992 studovala právo na Univerzitě Georga Augusta v
Göttingenu. Vzdělání zakončila roku 1999 druhou státní zkouškou a
získala oprávnění k výkonu právnických profesí.
Ve stejném roce Gräf zahájila svou profesní dráhu v koncernu
Volkswagen a pracovala ve společnosti Volkswagen Immobilien –
nejprve v útvaru právních záležitostí a později jako asistentka
výkonného ředitele.
V letech 2002 až 2005 působila v oddělení lidských zdrojů společnosti
Volkswagen AG ve Wolfsburgu, následně se vrátila do společnosti Volkswagen Immobilien
na pozici prokuristky. Zde byla odpovědná za řízení lidských zdrojů, právní záležitosti,
komunikaci a marketing i za rozvoj podniku.
V letech 2012 až 2015 M. Gräf pracovala ve společnosti FAW-Volkswagen v čínském
Čchang-čchunu a působila jako vedoucí rozvoje managementu v oblasti řízení lidských
zdrojů.
Poté se vrátila do Wolfsburgu, kde převzala pozici vedoucí rozvoje managementu v
oblastech výroby a logistiky, výroby komponentů a elektromobility.
V listopadu 2018 byla jmenována vedoucí HR vrcholového managementu koncernu VW.
Kromě těchto pozic je Maren Gräf také členkou dozorčí rady společnosti Wolfsburg AG.
Od března 2021 nese M. Gräf jako členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s.
odpovědnost za oblast řízení lidských zdrojů.
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Maren Gräf (*1969 v Halderslebenu, SRN)
Členka představenstva za oblast řízení lidských zdrojů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. (od
března 2021)
Profesní dráha
› Složení 1. státní zkoušky v oboru právo na Univerzitě Georga Augusta v Göttingenu, poté
2. státní zkouška a získání kvalifikace k výkonu právnických profesí
› Zaměstnankyně v útvaru právních záležitostí a později asistentka výkonného ředitele ve
společnosti Volkswagen Immobilien (1999 – 2002)
› Zaměstnankyně útvaru pro lidské zdroje ve společnosti Volkswagen AG (2002 – 2005)
› Prokuristka ve společnosti Volkswagen Immobilien s odpovědností za řízení lidských
zdrojů, právní záležitosti, komunikaci a marketing i za rozvoj podniku (2005 – 2012)
› Vedoucí rozvoje managementu ve společnosti FAW-Volkswagen v čínském Čchangčchunu (2012 – 2015)
› Vedoucí rozvoje managementu v oblastech výroby a logistiky, výroby komponentů a
elektromobility ve společnosti Volkswagen AG (2015 – 2018)
› Vedoucí HR vrcholového managementu koncernu VW (2018 – 2021)
› Členka dozorčí rady společnosti Wolfsburg AG
› Členka představenstva za oblast řízení lidských zdrojů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
(od března 2021)
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