История
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД е дъщерно дружество на немската компания WITTE Automotive
GmbH – лидер в производтсвото на заключващи системи за автомобилния сектор. ВИТТЕ
Аутомотив България произвежда заключващи системи за автомобилната индустрия: размерни
компенсатори (WITOL), ключалки за седалки, заключващи комплекти за достъп.
Компанията започна дейността си в България (град Русе) през август 2008 г. Реалното
производство на завода започна в средата на 2010 г. в сграда под наем. Благодарение на
отличните производствени резултати за първите две години на функциониране, главното
управление взе решение за построяване на собствени производствени мощности в Русе. Новата
сграда отвари врати през юли 2014 година. От тогава компанията прави интензивно развитие, като
всяка година прави над 50% ръст на производството.
През 2018 г. продажбите на завода достигнаха 100 млн. евро, а до 2021 г. трябда да стигнат 180
млн. евро.
ВИТТЕ Аутомотив България произвежда продукция за над 70 индивидуални клиента, като я
доставя на над 240 клиентски завода по цял свят (без Австралия). Най-големите ни клиенти са:
Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Toyota, Volvo, General Motors и др. Месечно над 6,5 милиона
продукти се изнасят към клиентите.
Заводът се радва на успешни резултати за качество, ефективност, клиентска удовлетвореност и
безспорно е най-добрият в Германската група.
След 10 годишното си съществуване, компанията се превърна във водеща производствена фирма
в направлението доставка на автомобилни части в страната. ВИТТЕ Аутомотив България е един от
нйа-надеждните работодатели в Русенска област. На своите служители предлагаме широк
социален пакет, отлични условия за работа и напълно климатизирани помещения
(вкл.производствените). Доказателства за това са наградите, които спечелихме през изминалата
2018 година – „Работодател на годината за регион Русе“, „Отлични резултати в сферата на
безопасността и здравето при работа“, „Най-зелена компания в България/Принос към зелена
идея“, “TRUE LEADERS” и др.
Новата производствена база е част от изпълнението на инвестиционен проект „Разширение на
завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе“,
получил сертификат за инвестиция клас А от Българската Агенция по инвестиции. Разгънатата
застроена площ е около 11 хил.кв.м, като освен производствено хале и складова част, тя включва
и офисна част и други обслужващи помещения (столова, компресорно, сървърно и др.). Проектът
предвижда инвестиции в размер над 12 млн. лв. в средносрочен план, както и разкриване на над
400 нови работни места. Датата на официалното откриване е на 11.05.2019 г.

