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ŠKODA AUTON hallitukseen uusi teknisen tuoteke-
hityksen johtaja 
 
› Johannes Neft on nimitetty teknisen tuotekehityksen johtajaksi ŠKODA AUTON hallituk-
seen 

› Neftin edeltäjä Christian Strube siirtyy varhaiseläkkeelle 

 
Mladá Boleslav 10. marraskuuta 2020. Johannes Neft aloittaa teknisestä tuotekehityksestä 
vastaavana ŠKODA AUTON hallituksen jäsenenä 1. tammikuuta 2021. Hän seuraa tehtä-
västä varhaiseläkkeelle siirtyvää Christian Strubea, joka on johtanut ŠKODA AUTON tek-
nistä tuotekehitystä joulukuusta 2015. 
 
Johannes Neft on koulutukseltaan materiaalitekniikkaan erikoistunut tekniikan tohtori. Neft aloitti 
uransa Volkswagen AG:ssa vuonna 1999 laadunvarmistusosaston johtajana. Vuodesta 2001 Neft 
johti Volkswagen Autoeuropan laadunvarmistuslaboratoriota Portugalissa. Volkswagenille Wolfs-
burgiin hän palasi 2004 korinvalmistuksen kehitysosaston erilaisiin johtotehtäviin. Vuonna 2016 hä-
net nimitettiin Volkswagen AG:n korinkehitysosaston johtajaksi. Hän on myös yritysten Volkswagen 
Osnabrück, Volkswagen Sachsen ja Sitech GmbH hallintoneuvoston jäsen. 
 
Neftin edeltäjä Christian Strube on toiminut ŠKODA AUTON hallituksessa teknisestä tuotekehityk-
sestä vastaavana johtajana joulukuusta 2015. Hänen tärkeimpiin vastuutehtäviinsä kuului Volkswa-
genin täyssähköautojen MEB-perustekniikkaan perustuvan ensimmäisen ŠKODA-mallin ŠKODA 
ENYAQ iV tekninen toteutus. Christian Strubella on takanaan pitkä ura erilaisissa johtotehtävissä 
Volkswagen AG:lla Saksassa ja Meksikossa ennen siirtymistään Škodalle. 
 
ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer: "Viiden viime vuoden mittaan Christian Strube on 
saavuttanut merkittäviä tuloksia Škodalla. Hänen johdollaan on syntynyt tärkeitä automalleja kuten 
uusin OCTAVIA ja ensimmäinen Volkswagenin MEB-perustekniikkaan pohjautuva täyssähköau-
tomme ENYAQ iV. Christian Strube on työssään ollut intohimoisesti Škodaan sitoutunut. Haluan 
kiittää häntä erinomaisesta työstä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää uuteen elämänvaiheeseen. 
Samalla toivotan Johannes Neftin tervetulleeksi tiimiimme. Odotan yhteistyöltämme erittäin paljon". 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja. 

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja 
Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

› Työllistää yli 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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