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Riese & Müller heeft nieuwe Head of Supply Chain Management 

 

Weiterstadt, 21-11-2017: Het mobiliteitsbedrijf Riese & Müller positioneert zich breder en 

laat de nieuw ingestelde sleutelfunctie van Head of Supply Chain Management vervullen 

door de internationaal ervaren Alexander Eilhauer (40). De fabrikant van premium e-bikes, 

e-cargo-bikes en vouwfietsen uit Weiterstadt verstevigt met deze nieuwe functie niet 

alleen de bestaande hoge kwaliteit, maar komt ook tegemoet aan de wensen van klanten 

om de toelevering flexibeler en korter te maken.  

Alexander Eilhauer, als Head of Supply Chain Management, heeft een sleutelfunctie in het 

bedrijf en legt rechtstreeks verantwoording af aan oprichter en directeur Heiko Müller en 

aan directeur dr. Sandra Wolf die verantwoordelijk is voor de bedrijfsstrategie. “Alexander 

Eilhauer is echt de gedroomde kandidaat. De steeds complexere uitdagingen binnen ons 

bedrijf die ontstaan vanwege de vele deelgebieden zoals digitalisering of 

internationalisering, kunnen wij met de aanstelling van Alexander Eilhauer professioneel 

het hoofd bieden. Eén van zijn voornaamste taken wordt de bedrijfsoverkoepelende en 

strategische implementatie van de hele waardeketen. Door flexibele en vraaggerichte 

productie willen wij onze groei en de uitbreiding op internationale markten verder veilig 

stellen“, aldus dr. Sandra Wolf.  

De ervaren bedrijfseconoom is afkomstig van de Döhler Group in Darmstadt en kan bogen 

op meerjarige en internationale managementervaring in Supply Chain Management en 

Controlling. Voorheen was hij verantwoordelijk voor de Europese Sales & Operations 

Planning bij de Celanese Corporation in Frankfurt en was hij werkzaam als Specialist 

Corporate Controlling bij GFT Technologies AG in Eschborn en Barcelona. 

Over Riese & Müller 

Riese & Müller is een Duitse premium fabrikant van e-bikes, e-cargo-bikes en vouwfietsen. Het bedrijf, dat in 1993 

door Markus Riese en Heiko Müller werd opgericht, heeft tegenwoordig meer dan 230 werknemers in de vestiging 

in Weiterstadt (bij Darmstadt). In 2013 heeft dr. Sandra Wolf zich als directeur bij de beide oprichters gevoegd. 

Riese & Müller geeft met haar producten vorm aan de e-mobiliteit van morgen en staat voor een 

toepassingsgerichte productontwikkeling, voor innovatieve e-biketechnologieën en de kenmerkende krachtige 

Riese & Müller rijdynamiek. Het merk is wereldwijd aanwezig en de distributie vindt plaats via een exclusief 

netwerk van dealers. 
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