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AJG – Amrop Jenewein Group je prvou poradenskou skupinou zameranou na 
ľudský kapitál a európske záležitostí na Slovensku, ktorá získala medzinárodný 
certifikát ISO 9001:2000. 
 

Systémy manažérstva kvality naberajú na Slovensku v poslednom období na 
dynamike a postupne sa stávajú štandardom vo všetkých sférach hospodárskeho 
a spoločenského života. 1.decembra 2005 certifikácia systému manažérstva kvality podľa 
požiadaviek medzinárodnej normy ISO prenikla aj do oblasti manažérskeho a personálneho 
poradenstva. Poradenská skupina AJG – Amrop Jenewein Group získala certifikát ISO 
9001:2000 certifikačnej autority Det Norske Veritas na komplexné poradenstvo v oblasti 
ľudských zdrojov a riadenia organizácií. „Ako jediná spoločnosť svojho druhu na Slovensku 
sme získali prestížny certifikát a ocenenie najvyššej inštancie vo všetkých oblastiach nášho 
poradenstva, vrátane  vyhľadávania a výberu metódami Executive Search a Recruiting & 
Selection, psychodiagnostického posudzovania a hodnotenia ľudských zdrojov, projektov 
zameraných na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávacích a tréningových programov, 
tvorby systémov riadenia ľudských zdrojov a odmeňovania, spracovávania personálnych 
údajov a poradenstva pre európske záležitosti a lobingové služby, štátny a neziskový sektor,“ 
hovorí Radomír Mako, Managing Partner z AJG.   
 

Získanie medzinárodného certifikátu je pre poradenskú skupinu AJG – Amrop 
Jenewein Group v prvom rade prestížna záležitosť a v určitom zmysle aj „povinnosť“ voči 
klientom uplatňujúcim systém manažérstva kvality podľa noriem ISO, ktorí certifikáty 
vyžadujú. „Proces certifikácie nevnímame primárne ako nástroj na zlepšenie vnútorných 
procesov, pretože ako skupina poradenských spoločností zapojená do celosvetovej siete 
nezávislých Executive Search organizácií The Amrop Hever Group a ako člen prestížnych 
medzinárodných profesných asociácií (AESC, SEAP) pracujeme na základe najvyšších 
štandardov, kvalitatívnych predpisov a etických princípov, bez ktorých by sme nemohli 
prinášať maximálny profit a pridanú hodnotu pre našich klientov. Sme však lídrom na trhu, 
ktorý čoraz častejšie prichádza s aktivitami pionierskeho charakteru, a do tejto kategórie patrí 
aj naše úspešné úsilie o certifikáciu podľa noriem ISO. Je to krok nielen k ďalšiemu 
skvalitneniu poradenstva v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí na Slovensku, 
ale aj smerom k našim klientom a našej poradenskej skupine. Takmer ročný proces prípravy 
a samotná certifikácia boli totiž aj pre nás novou skúsenosťou a inšpiráciou, ktoré sa 
premietnu do každodennej praxe a prípravy budúcej stratégie,“ vysvetľuje Radomír Mako. 

http://www.ajg.sk/iso_9001/


 

 

 
 
 
Ďalšie informácie poskytne: 
 
 
Radomír Mako, Managing Partner   
AJG – Amrop Jenewein Group, Zámocká 36, 814 99 Bratislava 
tel./fax: (+421-2) 5443 6001 - 7, e-mail: info@ajg.sk 
 
 
 
 
 
AJG – Amrop Jenewein Group je poradenská skupina v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí. Jej 
súčasťou sú spoločnosti Jenewein & Partners Management Consulting, s. r. o., Jenewein & Partners Search 
Consulting, s. r. o., AJG European Consulting, s. r. o., AJG - Amrop Jenewein Group, s. r. o., a EPPP – Európske 
partnerstvo pre personálnu politiku (think-tank). Na slovenskom trhu pôsobí v dominantnom postavení od roku 
1990 a je súčasťou The Amrop Hever Group – najväčšej siete Executive Search spoločností na svete. Od 1. 
decembra 2005 je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000. 
www.ajg.sk, www.amrophever.com, www.Headhunter.sk, www.SpeedRecruitment.sk, www.AskForJob.sk, 
www.euoffice.ajg.sk, www.EUjobs.sk, www.EUlobby.sk, www.eppp.sk, www.HRweb.sk. 
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