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Ariane Kilian se od 1. července 2022 stává vedoucí 
útvaru Komunikace ve společnosti ŠKODA AUTO 
 

› Ariane Kilian vystřídá Jense Katemanna, který se od 1. července 2022 stane novým vedoucím 

útvaru Komunikace značky Volkswagen Osobní vozy a objemové skupiny koncernových 

značek. 

› Ariane Kilian byla dříve zodpovědná za komunikaci koncernu v oblasti Technika a 

Volkswagen Group Components. 

› Bude přímo podřízena novému předsedovi představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klausi 

Zellmerovi. 

 

Mladá Boleslav, 25.04.2022 - Ariane Kilian převezme 1. července 2022 funkci vedoucí útvaru 

Komunikace ve společnosti ŠKODA AUTO. Nahradí Jense Katemanna, který se 1. července 

2022 stane novým vedoucím útvaru Komunikace značky Volkswagen Osobní vozy a objemové 

skupiny koncernových značek. Ariane Kilian byla dosud zodpovědná za komunikaci v 

koncernových oblastech Technika a Volkswagen Group Components. V budoucnu bude 

podřízena novému předsedovi představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klausi Zellmerovi. 

 

Ariane Kilian je vystudovaná novinářka. Po vzdělání v oboru žurnalistiky, politiky a ekonomiky v 

Kolíně nad Rýnem a stáži v Burda Media pracovala jako redaktorka v časopise a deníku a v tiskovém 

oddělení  německého Bundestagu. V roce 2007 nastoupila do společnosti Volkswagen, kde zastávala 

různé manažerské pozice v oblasti komunikace a vnějších vztahů. Od roku 2015 je zodpovědná za 

komunikaci divize Volkswagen Group Components a od roku 2021 za novou koncernovou divizi 

Technik s odpovědnosti i za další oblasti Battery a Charging & Energy. Od roku 2015 se také v rámci 

koncernu Volkswagen podílela na založení organizace na podporu uprchlíků a do roku 2020 ji vedla.   

  

Jens Katemann vystudoval sociální vědy, hospodářskou politiku a sportovní vědu na Vestfálské 

Wilhelmsově univerzitě v Münsteru. Po stáži ve vydavatelské skupině Handelsblatt zahájil svou 

profesní kariéru jako redaktor německého automobilového časopisu auto motor und sport. V letech 

2006 až 2009 byl vedoucím oddělení časopisu a v roce 2009 převzal funkci šéfredaktora časopisu 

AUTOStrassenverkehr. O tři roky později byl jmenován šéfredaktorem časopisu auto motor und sport. 

Jens Katemann je od dubna 2017 vedoucím útvaru Komunikace ve společnosti ŠKODA AUTO v 

Mladé Boleslavi. Od 1. července 2022 převezme funkci vedoucího úvaru Komunikace značky 

Volkswagen Osobní vozy ve Wolfsburgu a zároveň bude řídit komunikaci skupiny objemových značek.       
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní 

komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Od 1. července 2022 bude novou vedoucí oddělení Komunikace ve 

společnosti ŠKODA AUTO Ariane Kilian 

Kilian byla dříve zodpovědná za komunikaci ve Volkswagen 

Group Components. Bude podřízena novému předsedovi 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Klausi Zellmerovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

Jens Katemann přechází ke značce Volkswagen 

Osobní vozy jako vedoucí útvaru Komunikace 

Katemann je od dubna 2017 zodpovědný za komunikaci 

společnosti ŠKODA AUTO. Do Wolfsburgu se přesune 1. 

července 2022 jako vedoucí útvaru Komunikace značky 

Volkswagen Osobní vozy a objemové skupiny značek.  
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ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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