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Ny finanschef och teknisk direktör för TrelleborgVibracoustic 
 
TrelleborgVibracoustic fortsätter stärka sin position som global ledare inom antivibrationslösningar 
för personbilar och tunga fordon. I linje med bolagets långsiktiga successionsplan blir Stefan Eck ny 
finanschef och Jörg Böcking ny teknisk direktör från den 1 januari 2016.  
 
– Vi är mycket glada över att ha attraherat och rekryterat Stefan Eck och Jörg Böcking. De har 
omfattande kunskaper från fordonsindustrin och utmärkta ledaregenskaper från sina respektive 
discipliner. Tillsammans med Frank Müller, VD för TrelleborgVibracoustic, kommer teamet vara 
mycket väl lämpat att leda TrelleborgVibracoustic in i en spännande framtid. Rekryteringarna är ett 
led i bolagets långsiktiga successionsplanering. Jag vill framföra ett hjärtligt tack till Norbert 
Schebesta och Jim Law, som Stefan och Jörg ersätter. De har varit stora tillgångar i utvecklingen av 
det samägda bolaget, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.  
 
Stefan Eck blir finanschef och medlem i TrelleborgVibracoustics ledningsgrupp. Han efterträder 
Norbert Schebesta. Stefan Eck kommer till TrelleborgVibracoustic från tjänsten som finanschef för 
fordonsleverantören Hilite International. Han har en bred internationell managementbakgrund och 
omfattande finansiell erfarenhet kombinerat med arbete inom fordonsindustrin.  
 
Jörg Böcking blir teknisk direktör och medlem i TrelleborgVibracoustics ledningsgrupp. Han ersätter 
Jim Law. Jörg Böcking kommer till bolaget från en position som teknisk direktör för Freudenberg. 
Han har haft ledande befattningar inom Vibracoustic innan bildandet av det samägda bolaget och 
har omfattande erfarenhet av management i ledande företag inom fordonsindustrin med ansvar för 
teknik och innovation för globala kunder.  
 
Norbert Schebesta och Jim Law blir från 1 februari 2016 under en övergångsperiod rådgivare inom 
TrelleborgVibracoustic innan de pensioneras under 2016.  
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