
Wisseling van de wacht bij Jaguar Land Rover
Europe
Bob Grace, Regional Director bij Jaguar Land Rover Europe, gaat Jaguar Land

Rover per eind augustus verlaten. Grace heeft zich 33 jaar zeer verdienstelijk

gemaakt voor Jaguar Land Rover. Hij bekleedde diverse leidinggevende functies

op het gebied van sales en marketing in het Verenigd Koninkrijk, Centraal- en

Zuid-Amerika, China en Europa.

Felix Brautigam, Chief Commercial Officer bij Jaguar Land Rover: “Bob has worked for Jaguar

Land Rover for over three decades, with the last eight years being spent in Europe and China. 

In 2010, he established our successful commercial business in China and in 2015 was awarded

an OBE for his service to the industry and in promoting Sino-British trade. I would like to take

the opportunity to thank Bob for his dedication and significant contribution to the company.”

 

Grace wordt opgevolgd door Dmitry Kolchanov, die in 2001 bij Jaguar Land Rover in dienst

trad en in 2005 werd aangesteld als Managing Director voor Rusland. Sinds 2010 is hij actief als

Regional Director voor de Overseas-tak. In deze functie gaf hij leiding aan de groei van Jaguar

Land Rover in verschillende markten wereldwijd. Hij was betrokken bij het opzetten van

nieuwe, nationale verkooporganisaties en regionale vestigingen en ondersteunde de uitbreiding

van de fabrieken in India en Brazilië.

 



Felix Brautigam, Chief Commercial Officer, Jaguar Land Rover: “Dmitry Kolchanov will bring

the extensive operational experience required to further develop our European business.  His

appointment further demonstrates the strength and depth of talent within our leadership

team.”

 

De opvolger van Kolchanov als Regional Director, Overseas Region wordt later bekendgemaakt.
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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