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Nowe kierownictwo ENGEL Machinery India  

 

Schwertberg/Austria – czerwiec 2021 

Z dniem 1 lipca 2021 r. ENGEL dokonuje zmiany warty w kierownictwie 

swojego oddziału handlowo-serwisowego w Bombaju. 

 Frank Schuster, Regional President METAI, obejmuje rolę dyrektora 

generalnego spółki ENGEL Machinery India Pvt. Ltd., a Stalinjose 

Selvanayagam zostaje jej nowym dyrektorem handlowym. Jitendra Devlia, 

dotychczasowy dyrektor generalny i kierownik działu sprzedaży, przechodzi w 

stan spoczynku.  

 

"Podwójna obsadę stanowisk kierowniczych potwierdza znaczenie rosnącego rynku 

indyjskiego. Upraszczamy klientom indyjskim komunikację z siedzibą główną naszej firmy, co 

przyspieszy proces projektowania indywidualnych rozwiązań systemowych", stwierdza 

Christoph Steger, CSO grupy ENGEL. Frank Schuster pozostaje w siedzibie głównej 

koncernu w Schwertbergu, podczas gdy Stalinjose Selvanayagam wraca z Austrii do 

ojczyzny, aby przejąć nowy zakres odpowiedzialności. "Cieszymy się z pozyskania na tej 

strategicznie ważnej pozycji bardzo doświadczonego specjalisty z zakresu technologii 

wtryskowych, jakim jest Stalinjose Selvanayagam, człowiek świetnie zadomowiony w 

kulturze tak Europy, jak i Indii." 

Selvanayagam studiował najpierw elektronikę w Indiach, a potem Global Sales and 

Marketing w Austrii; w roku 2005 został zatrudniony jako serwisant w firmie ENGEL 

Machinery India. Ostatnio zajmował w firmie ENGEL Austria stanowisko menedżera 

projektów w dziale Packaging, gdzie obsługiwał kluczowych klientów koncernu.  

Frank Schuster posiada w sumie 25 lat doświadczeń w branży tworzyw sztucznych. Został 

zatrudniony w firmie ENGEL w roku 2016 r. i pracował na stanowisku Vice President 

Packaging, po czym wiosną 2020 r. został powołany na stanowisko Regional President dla 

regionu METAI (Bliski Wschód, Turcja, Afryka, Indie).  

Jitendra Devlia przejął w roku 2009 zarządzanie indyjskim oddziałem ENGEL. Również on 

mieszkał wcześniej przez wiele lat w Europie. "Jitendra Devlia zasłużył na nasze szczególne 

podziękowania. Prowadził z dużym sukcesem sprawy firmy ENGEL w Indiach i stworzył tam 

bogatą sieć serwisową. ENGEL India jest obecny we wszystkich regionach ważnych z 
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punktu widzenia branży tworzyw sztucznych. ENGEL należy do grupy preferowanych 

dostawców indyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. " 

Oprócz branży motoryzacyjnej duży potencjał wykazują też głównie branże Technical 

Moulding i technika medyczna. "Popyt na całkowicie elektryczne wtryskarki produkowane w 

Europie rośnie", stwierdza Schuster. Poza tym coraz częściej poszukiwane są maszyny t-win 

marki WINTEC.  

ENGEL jest obecny w Indiach od roku 1998 i posiada tam własną spółkę zależną. Oddział 

liczy dzisiaj 21 pracowników.  

 

 

Frank Schuster, Regional President 
METAI, jest nowym dyrektorem 
generalnym spółki ENGEL Machinery 
India.  
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Zdjęcia: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  

www.engelglobal.com 

Stalinjose Selvanayagam przechodzi jaklo 
Sales Director z głównego zakładu 
ENGEL do ENGEL Machinery India w 
Bombaju.  
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