
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A UNITED CAPS Vincent Chauvier-t nevezi ki az újonnan 

létrehozott pénzügyi vezető tisztségviselői posztra  

Ahogy a vállalat a „Közel hozzád” stratégiájával összhangban 

globálisan terjeszkedik, az összetettebb pénzügyi vezetői 

követelmények és az ellátási lánccal kapcsolatos kihívások jobban 

kezelhetők pénzügyi vezető tisztségviselői szinten 

Wiltz, Luxemburg, 2022. június 1. – A kupakokat és záróelemeket gyártó nemzetközi 

vállalat, a UNITED CAPS bejelenti Vincent Chauvier kinevezését pénzügyi vezető 

tisztségviselővé, előléptetve őt a korábban betöltött pénzügyi igazgatói pozícióból. 

Chauvier különböző vállalatoknál és üzletágakban szerzett széleskörű tapasztalatokat 

pénzügyi területen. Karrierje kezdetén a KPMG könyvelőirodánál dolgozott, ahol egészen a 

könyvvizsgáló ügyfélfelelősi pozícióig lépett előre. Ezt követően Chauvier pénzügyi vezetői 

feladatokat látott el különböző vállalatoknál. 2020 novemberében pénzügyi igazgatóként 

csatlakozott a UNITED CAPS-hez. Új beosztásában Chauvier állandó tagként vesz majd 

részt a végrehajtó bizottság munkájában, felettese pedig Benoit Henckes vezérigazgató. 

„Nagyon örülünk, hogy egy Vincent-kaliberű személy is van a csapatban – mondta Henckes. 

– 2020-as csatlakozása óta bebizonyosodott, hogy jó vezető és kivételes pénzügyi igazgató, 

a különböző pénzügyi szakterületeken szerzett elképesztő háttérrel. A UNITED CAPS 

globális szervezetté válása során Vincent fontos szerepet fog betölteni a pénzügyi vezető 

tisztségviselő poszton. Segítségünkre lesz a növekedéssel járó bonyodalmak és lehetőségek 

kezelésében, illetve segít reagálnunk a COVID által az ellátási láncokra gyakorolt folyamatos 

hatásokra is.” 

Henckes még hozzáteszi, hogy a pénzügyi vezető tisztségviselői posztra azért is szükség 

van, mert a UNITED CAPS ma nagyobb vállalat, mint valaha, ugyanakkor megvan benne a 

potenciál, hogy még nagyobbra nőjön. A növekedést a kutatás-fejlesztési képességeket és a 

termelési kapacitást növelő, jelentős beruházásoknak köszönhető ügyféligények hajtják – a 

vállalat kutatás-fejlesztési szakértelmének kiválóságát remekül bizonyítja a tény, hogy az 

általa gyártott kupakok több mint 50%-a egyedi fejlesztésű. 

„Nagyon várom, hogy betölthessem ezt az új szerepet – tette hozzá Chauvier. – A UNITED 

CAPS-nél töltött időm eddig nagyon élvezetes volt. Izgalmas és innovatív vállalat, piacvezető 

a saját szegmensében egy tehetséges, családias hangulatú csapattal. Izgatott vagyok, hogy 

pénzügyi vezető tisztségviselőként hozzájárulhatok a folyamatos növekedéséhez.” 

 
A UNITED CAPS termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban további információt a 

www.unitedcaps.com webhelyen találhat.  

Kép és felirat 

http://www.unitedcaps.com/


 

 

 

Vincent Chauvier, a UNITED CAPS pénzügyi vezető tisztségviselője 

 

 
 

A UNITED CAPS cégről 
A UNITED CAPS világszinten is meghatározó szerepet játszik a kiváló minőségű műanyag 
kupakok és záróelemek tervezésében és gyártásában. Széles körű innovációs 
törekvéseinek, valamint szabványos és egyedi fejlesztésű megoldásokból álló gazdag 
portfóliójának köszönhetően a világ vezető cégei is a UNITED CAPS termékeit választják. 
Ügyfeleink értékteremtési láncát termékeink integritásával, illetve a fogyasztók biztonságát 
és egészségét óvó folyamatokkal támogatjuk, amelyek tovább erősítik márkánk jó hírnevét. 
A UNITED CAPS egy dinamikus, rugalmas, családi tulajdonban lévő csoport, amely teljes 
körű megoldásokat nyújt különféle felhasználási célokra a világ számos piacán. A cég 
központja Luxemburgban található, gyártóüzemei pedig Belgiumban, Franciaországban, 
Németországban, Magyarországon, Írországban, Luxemburgban, Malajziában, 
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban működnek. A UNITED CAPS körülbelül 710 
főt foglalkoztat, és forgalma 2021 végén meghaladta a 158 millió eurót. 
 
www.unitedcaps.com 
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