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Nieuwe Financieel Directeur Bosch Rexroth Benelux 

 

Ron Schilders, Financieel Directeur van Bosch Rexroth in de Benelux. 

De specialist in aandrijf- en besturingstechniek benoemt nieuwe 
Financieel Directeur. 

Per 1 januari jongstleden heeft Ron Schilders de functie van Financieel 
Directeur van Bosch Rexroth in de Benelux aanvaard. 

Na een loopbaan met diverse directiefuncties bij internationale technische 
bedrijven, maakte Ron Schilders in 2005 de overstap naar Bosch Rexroth. 
Eerst vanuit het door Bosch Rexroth overgenomen Nyquist Industrial Control 
in Eindhoven. Vervolgens trad hij in 2008 bij Bosch Rexroth in dienst als HR 
Director en realiseerde hij samen met het HR team de integratie binnen het 
Bosch concern. Met een brede ervaring in Finance & Controlling, HR, Supply 
Chain en IT zal hij zich richten op de bedrijfskundige uitdagingen van Bosch 
Rexroth in de Benelux.  

Ron Schilders is de opvolger van Armin Golz, welke op 1 maart 2016 start in 
een nieuwe internationale managementfunctie binnen het Bosch Rexroth 
concern in Duitsland.  
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Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en besturingstechnologie 

van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen van elke omvang in beweging 

komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale 

toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve 

onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch 

Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie 

en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft 

vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 33.700 medewerkers hebben in 2014 een 

omzet gerealiseerd van ongeveer € 5,6 miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en 

diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2015 een omzet van € 70 miljard is gerealiseerd 

door de ongeveer 375.000 medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 

bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en 

energie- en bouwtechnologie. De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH 

met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. Samen met 

zijn commerciële partners is Bosch in ongeveer 150 landen vertegenwoordigd. Dit wereldwijde 

netwerk van ontwikkelings-, productie- en distributiecentra vormt de basis voor verdere groei. 

Bosch liet in 2015 ongeveer 5.400 patenten registreren. De Bosch Groep bevordert met al zijn 

producten en diensten de levenskwaliteit van mensen door middel van innovatieve, nuttige en 

fascinerende oplossingen. Op die manier biedt het bedrijf wereldwijd “technologie voor het 

leven”. 

Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.bosch-press.com en 

http://twitter.com/BoschPresse 
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