
Wilhelm Grosseibl 

 
CEO 

Narodený v roku 1961 vo Viedni, Rakúsko. Od októbra 1996 pôsobí  ako výkonný riaditeľ (CEO) 
spoločnosti Schrack Technik GmbH. Po ukončení štúdia na Vysokej škole technickej (Katedra 
elektrotechniky) pokračoval v štúdiu obchodu a ekonómie na Ekonomickej univerzite vo Viedni. 
Pred svojím vymenovaním do funkcie výkonného riaditeľa bol od roku 1995 W. Grosseibl 
výkonným viceprezidentom pre predaj v spoločnosti Schrack. Je zodpovedný za export, financie 
a produktový manažment. 

Vo svojej predchádzajúcej profesii investičného bankára a kontrolóra holdingu v rokoch 1987 až 
1989 bol zamestnaný v Die Erste & Constantia Beteiligungsfonds AG. V rokoch 1989 až 1991 
pôsobil ako manažér podnikových financií v spoločnosti Österreichische Investitionskredit AG, v 
rokoch 1991–1995 pracoval na pozícii podnikového kontrolóra v spoločnosti Wienerberger 
Baustoffindustrie AG. Od roku 1992 je W. Grosseibl hovorcom Rakúskeho kontrolného ústavu. 

Pod jeho vedením dcérske spoločnosti v strednej a východnej Európe výrazne expandovali. V 
rokoch 2004 a 2005 viedol spoločnosť k nezávislosti a spolu so svojimi vtedajšími kolegami zo 
správnej rady V. Essbüchlom a N. Kasperom uskutočnili úspešné odkúpenie spoločnosti Schrack 
Technik GmbH. 

  



 

Franz Gletthofer 

 
Konateľ 

 

 

Franz Gletthofer, narodený v roku 1969, je zodpovedný za logistiku a IT v predstavenstve 
spoločnosti Schrack Technik a v tejto funkcii je jednou z hybných síl vývoja optimalizovaných 
obchodných procesov zameraných na zákazníkov. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1989 na 
finančnom oddelení ABB Austria. Od roku 1997 pracoval viac ako 18 rokov na rôznych 
národných a medzinárodných manažérskych pozíciách v spoločnosti Rexel. 

Po svojom dlhoročnom úspešnom pôsobení vo funkcii výkonného riaditeľa spoločnosti Rexel 
Austria, v roku 2013 hľadal novú výzvu v Nemecku, kde pôsobil ako generálny riaditeľ 
spoločnosti Hagemeyer, nemeckej organizačnej jednotky Rexel. 

Jeho dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v odbore sú základným kameňom ďalšieho 
rozvoja skupiny Schrack. 

Franz Gletthofer o spoločnosti Schrack Technik: 

„Zvonku som vždy vnímal Schrack Technik ako profesionálnu a jasne ukotvenú spoločnosť s 
mimoriadne presvedčivými USP. Spoločnosť a jej zástupcovia majú mnoho kvalít, ktoré 
potrebujem pre náš budúci rozvoj. To znamená aktívnu angažovanosť podnikov a príležitosť pre 
udržateľný prístup k obchodným činnostiam. Mám pocit, že som sa stal súčasťou skutočnej 
„komunity“, ktorá sa vyznačuje povestnou firemnou kultúrou spoločnosti Schrack.“ 

  



 

Andreas Fichtenbauer 

 
Konateľ 

A. Fichtenbauer, MA, sa 1. apríla 2021 pripojil k W. Grosseiblovi a F. Gletthoferovi ako člen 
výkonnej rady spoločnosti Schrack Technik GmbH.  

  

Narodil sa v roku 1982 vo Waidhofen an der Thaya a je najmladším členom správnej rady 
Schrack Technik. Je zodpovedný za predaj a marketing a v tejto funkcii neustále aktívne pracuje 
s našimi zákazníkmi a pre nich. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1998 ako učeň 
elektromechanického inžiniera a priemyselného elektrikára. Potom pokračoval v profesionálnom 
rozvoji vzdelávaním sa v oblasti elektrotechniky na Vysokej škole technickej, ktorú absolvoval 
popri zamestnaní. 

V novembri 2007 začal svoju kariéru v produktovom a projektovom manažmente v spoločnosti 
Schrack Technik GmbH. V nasledujúcich rokoch, popri zamestnaní v spoločnosti Schrack, 
absolvoval Viedenskú univerzitu aplikovaných vied, kde získal bakalársky titul v odbore 
finančníctva, účtovníctva a daní a magisterský titul v odbore výkonného manažmentu. Po 
úspešnom ukončení štúdia jeho profesionálna kariéra vyústila do založenia Oddelenia rozvoja 
obchodu v spoločnosti Schrack a následne viedol Oddelenia predaja pre región Viedeň, Dolné 
Rakúsko a Burgenland. Keď V. Essbüchl po 38 rokoch služby v spoločnosti Schrack odišiel do 
dôchodku, A. Fichtenbauer pôsobil ako člen správnej rady. 

Vo svojom voľnom čase sa venuje športovým aktivitám, ako je horská cyklistika a motocyklové 
preteky, a aktívne podporuje detské charitatívne organizácie prostredníctvom závodného klubu 
Racer4Kids. 

Andreas Fichtenbauer o spoločnosti Schrack Technik: 

„Sila spoločnosti Schrack Technik nepochybne spočíva v jej zamestnancoch, rodinnej firemnej 
kultúre a silnom zameraní sa na našich zákazníkov. Každý z našich kolegov je zákaznícky 
orientovaný, pričom spoločne chceme slúžiť našim zákazníkom a partnerom najlepším možným 
spôsobom. Je pre mňa veľkým potešením dlhodobo pracovať pre túto spoločnosť a pokračovať 
na ceste úspechu spolu s našim tímom a zákazníkmi.“ 

 
 


