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Změna v oddělení Komunikace společnosti ŠKODA AUTO 
 
Mladá Boleslav, 8. března 2018 – Silke Rosskothen (50) k 31. březnu 2018 odchází z české 
automobilky. Expertka na komunikaci řídila od 1. května 2016 oddělení Komunikace 
produktu společnosti ŠKODA AUTO. Jméno jejího nástupce bude zveřejněno v dohledné 
době. 
 
„Děkujeme Silke Rosskothen za její práci pro společnost ŠKODA AUTO,“ říká Jens Katemann, 
vedoucí Komunikace společnosti ŠKODA AUTO. „Opouští náš podnik po vzájemné dohodě, aby 
mohla přijmout další profesionální výzvy. Přejeme jí do budoucího života všechno nejlepší,“ dodává 
Katemann. 
 
Jméno nástupce ve vedení oddělení Komunikace produktu bude zveřejněno v dohledné době. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jens Katemann Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace  Vedoucí Komunikace podniku  
T +420 326 811 880  T +420 326 811 773  
Jens.katemann@skoda-auto.cz tomas.kotera@skoda-auto.cz  
 
Fotografie k tématu: 
 

 

Silke Rosskothen opouští společnost ŠKODA AUTO 
Po necelých dvou letech opouští Silke Rosskothen 
k 1. dubnu 2018 českou automobilku. 
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ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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