
                        

 
 
  

 
 
 
 
 

Audi Neckarsulm: Stefanie Ulrich leidt 
Personeelszaken vanaf 1 januari 2011  
 
• Hoofd Personeelszaken in Neckarsulm Martin Rosik krijgt nieuwe taken 

binnen het Volkswagen concern 
• Dr. Jochen Haberland wordt bij Audi Brussels de opvolger van Stefanie 

Ulrich als personeelschef 
 

Neckarsulm, 22 oktober 2010 – Stefanie Ulrich (45), tot dusver algemeen 
directeur Personeelszaken bij AUDI BRUSSELS S.A./N.V., wordt per 1 januari 
2011 het nieuwe hoofd Personeelszaken in Neckarsulm. Zij volgt daarmee Martin 
Rosik (48) op, die bij VOLKSWAGEN AG nieuwe taken aanvaardt. De opvolger van 
Stefanie Ulrich in Brussel wordt dr. Jochen Haberland (43), die thans hoofd 
Human Resources Management/Informatiesystemen bij Audi in Ingolstadt is. 
 
Audi personeelsdirecteur Thomas Sigi: „Martin Rosik heeft er in de zeven jaar dat hij 
in Neckarsulm heeft gewerkt, in grote mate aan bijgedragen dat belangrijke 
maatregelen en beslissingen op het gebied van personeelszaken in het kader van het 
modellenoffensief van de fabriek in Neckarsulm op gang worden gebracht. Wij 
danken hem voor zijn inzet en succesvolle werk. Met Stefanie Ulrich in Neckarsulm 
krijgen wij ook een internationaal zeer ervaren leidinggevende persoon.“ Mevrouw 
Ulrich, zo Sigi, heeft in Brussel een beslissende bijdrage geleverd aan de start van de 
Audi A1 en het personeelsbeleid in samenwerking met de Belgische vakbonden 
gereorganiseerd. Haar opvolger in de Audi fabriek in Brussel, dr. Jochen Haberland, 
kan van omvangrijke ervaringen zowel bij personeelsprojecten als bij het operatieve 
personeelswerk getuigen. Hij beschikt bovendien over een omvangrijke technische 
know-how“, benadrukt Sigi.  
 
Stefanie Ulrich begon in 1990 na haar studie germanistiek en politieke 
wetenschappen haar beroepsloopbaan in de afdeling Personeelszaken van 
VOLKSWAGEN AG  in Wolfsburg. In 2000 stapte zij als personeelsdirecteur over 
naar de VW fabriek in Salzgitter. In 2007 aanvaardde Ulrich de directie 
Personeelszaken in de Audi fabriek in Brussel. Daar ontwikkelde onze in Stuttgart 
geboren medewerkster samen met de belangrijkste vakbonden nieuwe 
werktijdmodellen voor de start van de Audi A1.  
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Martin Rosik werd in 2003 hoofd Personeelszaken in de Audi fabriek in Neckarsulm. 
Tevoren was Rosik directeur Arbeidszaken bij de liftfabriek ThyssenKrupp Aufzüge 
Deutschland en in totaal 15 jaar lang bij de onderneming Thyssen werkzaam.  
 
Dr.-ing.  Jochen Haberland staat sinds 2007 aan het hoofd van de organisatie-
eenheid Human Resources en Informatiesystemen bij Personeelszaken in 
Ingolstadt. Haberland is na zijn studie productietechniek sinds 1998 in dienst van 
Audi en bekleedde onder meer leidinggevende functies bij de operatieve 
personeelsbegeleiding. 
 
- Einde -  
 
 
 
 
Het Audi concern heeft in het jaar 2009 zo’n 950.000 auto's van het merk Audi verkocht. De onderneming 
behaalde bij een omzet van € 29,8 miljard een inkomen vóór rente, belastingen, afschrijvingen en 
amortisatie van € 1,6 miljard. Audi produceert op de locaties Ingolstadt, Neckarsulm, Györ (Hongarije), 
Changchun (China) en Brussel (België). Eind 2007 startte de CKD-productie van de Audi A6 en begin 
oktober 2008 die van de Audi A4 alsmede in juli 2010 die van de Audi Q5 in Aurangabad in India. Sinds 
mei 2010 loopt de nieuwe Audi A1 in de fabriek in Brussel van de band. De onderneming is op meer dan 
100 markten op de hele wereld actief. 100 procent dochters van AUDI AG zijn onder meer AUDI 
HUNGARIA MOTOR Kft, Automobili Lamborghini Holding S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/Italië) en quattro 
GmbH (Neckarsulm). Audi heeft momenteel wereldwijd zo’n 58.000 medewerkers, daarvan 45.400 in 
Duitsland. Om de "voorsprong door techniek" duurzaam te garanderen, plant het merk met de vier ringen 
van 2010 t/m 2012 investeringen van in totaal € 5,5 miljard, voornamelijk in nieuwe producten. Tegen 
2015 wil Audi het aantal modellen tot 42 uitbreiden.  
 
Audi neemt al geruime tijd op talrijke niveaus haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus - in de 
zin van een leefbare toekomst voor toekomstige generaties. Milieubescherming, behoud van 
grondstoffen, internationaal concurrentievermogen en een op de toekomst gericht personeelsbeleid 
vormen daarom de zakelijke basis voor het duurzame succes van Audi. Het milieupolitieke engagement 
van AUDI AG komt ook tot uiting in de onlangs opgerichte Audi Stiftung für Umwelt (Audi 
Milieustichting). 


