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Slovenský Amrop v roku 25. výročia hodnotí, inovuje i posilňuje
Poradenská spoločnosť Amrop – Leaders for What's Next, súčasť Jenewein Group, si
počas celého roka pripomína 25. výročie personálneho poradenstva na Slovensku.
V januári 1990 totiž stála pri jeho zrode ako jeden z impulzov a formujúcich subjektov. Pri
tejto príležitosti nielen hodnotí uplynulé obdobie, ale, čo je pre ňu charakteristické,
zároveň ohlasuje nové aktivity, témy a inovácie.
Amrop rok osláv odštartoval krokom, ktorým do poradenských riešení vniesol inovovaný
prístup založený na dôslednom poznaní špecifických kontextov jednotlivých sektorov,
poslania a fungovania typizovaných riadiacich a špecializovaných pozícií a podporený
faktom, že typ vlastníctva výrazne ovplyvňuje skutočné potreby a fungovanie organizácie.
„Táto inovácia zvyšuje kvalitu našich služieb a posilňuje naše silné stránky. Vďaka Amrop
3D špecializácii pri realizácii poradenských projektov dokážeme účinne nachádzať
skutočne vhodné a optimálne riešenia pre klientov a ich špecifické situácie,“ povedal Igor
Šulík, managing partner Amropu.
Amrop chce aj v ďalších rokoch tak ako dosiaľ cielene a dlhodobo rozvíjať vlastné
portfólio s dôrazom na hĺbku záberu. V ostatnom čase povesť rešpektovanej a kvalitnej
značky umocnil viacerými diskusiami a odbornými podujatiami a k originálnym produktom
a službám ako Context Driven Executive Search, Context Driven Leadership
Assessement a iným pridal línie zamerané napríklad na koučing, v ktorom na slovenský
trh priniesol unikátny katalóg koučov, rodinné podnikanie na Slovensku (Amrop Family
Business) či program Dynamika talentu (v spolupráci s Andreou Vadkerti, ambasádorkou
osláv 25. výročia).
„Dosiahnuté výsledky sú základom našej špičkovej reputácie a najmä nadšenia, s ktorým
vstupujeme do nasledujúceho obdobia. Naďalej sa opierame o silu globálnej značky
Amrop a vlastný proces neustáleho zlepšovania. Ako spoločnosť s čisto slovenským
kapitálom a so zahraničným know-how nielen na základe 25-ročnej poradenskej praxe,
ale aj z vlastného úspešného podnikateľského príbehu veľmi dobre poznáme lokálny trh.
Táto kombinácia podporená pokračujúcim posilnením nášho tímu o skúsených kolegov
a mladé talenty ešte viac povzbudzuje náš výkon a našu profesionalitu pri poskytovaní
služieb v oblastiach Executive Search a Leadership Consulting,“ dodal Martin Krekáč,
spoluzakladateľ a senior partner Amropu a majiteľ Jenewein Group.
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Viac informácií a menu osláv 25. výročia nájdete tu.
Časová os

Pozrite si náš nový web

9 značiek, ktorými Amrop podporuje svoj hlavný biznis
1. Amrop 3D špecializácia
Do poradenských riešení vnášame kontextom riadený prístup založený na dôslednom
poznaní špecifických kontextov jednotlivých sektorov, poslania a fungovania typizovaných
riadiacich a špecializovaných pozícií a podporený faktom, že typ vlastníctva výrazne
ovplyvňuje skutočné potreby a fungovanie organizácie.
2. amrop brief
Pomáhame nielen firmám, ale aj jednotlivcom objaviť, prijať a zvládnuť výzvy, cielene
formovať vlastnú súčasnosť i budúcnosť a optimálne nasmerovať ďalší profesijný
i osobnostný rozvoj. Opisujeme vybrané pracovné príležitosti a cielene oslovujeme
kandidátov. Ako pridanú hodnotu ponúkame profesionalitu, skúsenosti a sieť kontaktov.
3. Amrop Interview
Vedieme profesionálne rozhovory s úspešnými a rešpektovanými lídrami
z domáceho i zo svetového prostredia. Na originalite a exkluzivite získaných poznatkov
stavia celý tím. Využívame ich ako ďalší inovatívny prvok pri spolupráci s klientmi a
poskytovaní poradenských riešení. Okrem toho ich s nadšením zdieľame s okolím.
4. Amrop Analysis
Neustále prehlbujeme znalosť rôznych oblastí vrátane aktuálnych trendov. Výsledky
našich prieskumov a štúdií zdieľame so širokou cieľovou skupinou, čím prispievame
k šíreniu poznatkov a najlepších skúseností. Radi sa stávame inšpiráciou na nové nápady
a pohľady, ktoré sa následne odrazia v budúcich správnych strategických rozhodnutiach.
5. Career and Employment Guide
Našou prioritou je prehlbovanie, šírenie a presadzovanie myšlienok kladúcich dôraz na
rozvoj spoločnosti na báze znalostnej ekonomiky prostredníctvom ľudského kapitálu. Od
vzniku v roku 1990 sme uzatvorili desiatky partnerstiev, aby sme spojili sily so silnými
partnermi a podporili rozvoj pozitívnych hodnôt v ľuďoch, vo firmách i v celej spoločnosti.
6. Coffee Time with Amrop
Máme radi kávu a ešte radšej sa stretávame s inšpiratívnymi ľuďmi. Odborné diskusné
stretnutia organizujeme buď v našom sídle v centre Bratislavy alebo sa za nimi vydávame
do iných miest. Medzi desiatkami našich hostí boli členovia správnych orgánov a top
manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri, umelci, novinári i podnikatelia.
7. MEET the new CHIEFS
Ľudia sú v centre nášho vesmíru. Zodpovedne budujeme vlastný tím, v rámci vlastného
Business Innovation Network spolupracujeme s celým spektrom odborníkov, vzťahy
s bývalými kolegami udržiavame cez Jenewein Alumni. Máme prehľad o personálnych
pohyboch a predstavujeme nové tváre na kľúčových pozíciách doma i vo svete.
8. HR pohoda
Pracujeme veľa a s maximálnym nasadením, avšak zároveň dobre vieme, aká dôležitá je
rovnováha medzi pracovným vypätím a oddychom. Naša HR slávnosť s hudobnými
hosťami je pre všetkých, čo sa profesijne pohybujú vo svete HR oddelení, skvelou
platformou na zábavu a nadväzovanie a upevňovanie užitočných kontaktov.

2

9. Firmy deťom. ĎAKUJEME!
Vďaka sile 84 kancelárií v 57 krajinách Amrop získal líderské postavenie na globálnom
trhu personálneho poradenstva. Naša veľkosť však spočíva aj v pokore a prístupe
k slabším a ohrozeným ľuďom i skupinám. Spoločenská zodpovednosť a firemná
filantropia sú dlhodobo pevnou súčasťou našej politiky a základných princípov.
Amrop – Leaders for What's Next
Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v oblasti
Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností
zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S viac ako 80 kanceláriami vo viac ako 50
krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for
What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.
Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie
poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. Amrop je jej najdlhšie
pôsobiacim členom a dosiaľ jediným členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu poradenských
projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácií založených na kombinovaní poznania
sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj
komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných
expertoch. Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych
krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.
Amrop poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach:
 Executive Search
 Professional Search
 Board Advisory
 Leadership Services
 Executive Coaching

Jenewein Group
Jenewein Group je prémiovou strategickou poradenskou spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri
definovaní a realizovaní strategickej vízie. Je integrujúcou platformou pre pôsobenie líderských poradenských
spoločností so zameraním na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government
Relations (Fipra), ktoré sú súčasťou dvoch prestížnych značiek v poradenskom biznise.
Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a postupne sa stala rešpektovaným stredoeurópskym
lídrom poskytujúcim na mieru šité riešenia vo viacerých poradenských oblastiach pre súkromný i verejný sektor. Vysokú
reputáciu si zakladá na poskytovaní jedinečných poradenských služieb založených na vysokokvalitnej metodológii,
inovatívnom prístupe, dôkladnom poznaní podnikateľskej kultúry a etiky a profesionalite.
Počas mnohých rokov sme naakumulovali bohatý súbor schopností, ktoré môžeme prepájať mnohorakým spôsobom
tak, aby sme pomohli naplniť ciele našich klientov. Jenewein Group rieši každé zadanie klienta prostredníctvom
špecializovaného tímu zloženého zo skúsených profesionálov s rôznorodými skúsenosťami. Naše poradenské tímy
tvoria členovia rôznych vplyvných expertných a/alebo poradných orgánov i partneri a zakladatelia prestížnych asociácií,
komôr a celoeurópsky pôsobiacich think-tank organizácií, ktoré môžu využívať dlhoročné skúsenosti získané pri
poskytovaní poradenstva v kľúčových strategických otázkach.
Náš interný poradenský tím operatívne a cielene dopĺňame prostredníctvom inovatívnej platformy Business Innovation
Network o profesionálov z rôznych oblastí podľa potreby konkrétneho poradenského riešenia. Vďaka kombinovaniu
najlepšej odbornosti dostupnej na trhu neustále prekonávame očakávania našich klientov.
Jenewein Group je rešpektovaný stredoeurópsky líder poskytujúci na mieru šité riešenia v štyroch základných
oblastiach:
 Strategy Advisory
 Management Consulting
 EU Consulting
 Investment Advisory
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