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The Amrop Hever Group dosiahla v roku 2005 nárast o 12 percent 
 
The Amrop Hever Group (TAHG), najväčšia sieť kapitálovo neprepojených Executive Search 
spoločností na svete, dosiahla v roku 2005 celkové tržby vo výške 154 mil. USD, čo v 
porovnaní s rokom 2004 znamená nárast o 12 percent. (Executive Search je špecializovaná 
forma personálneho poradenstva pri obsadzovaní pozícií na najvyššej funkčnej úrovni a 
vysoko špecializovaných pozícií.) 
 

V porovnaní s rokom 2004 (celkové tržby vo výške 137,35 mil. USD) možno minuloročné tržby 
a nárast o 12 % považovať za veľmi dobrý a presvedčivý výsledok. Z regionálneho hľadiska sa na 
celkových tržbách v najväčšej miere podieľal región Európa, Afrika a Stredný východ (EMEA) 
s podielom 63,29 %, región Amerika s podielom 20,33 % a región Ázia a Tichý oceán s podielom 
16,37 %. V súlade s celosvetovými ekonomickými trendmi sa najlepšie výsledky dosiahli 
v krajinách strednej a východnej Európy a v regióne Ázia a Tichý oceán. 

Dosiahnuté výsledky sú na čoraz konkurenčnejšom a menej bezpečnom globálnom trhu 
dôkazom pretrvávajúcej dôvery klientov k jednotlivým členským spoločnostiam TAHG a odrazom 
prísne podnikateľského prístupu, poskytovania na mieru šitých poradenských riešení a 
nekompromisnej snahy o najvyššiu kvalitu a dodržiavanie medzinárodných štandardov a najvyšších 
etických princípov. „V podmienkach permanentných zmien na trhu poradenstva v oblasti Executive 
Search sme v roku 2005 zaznamenali čoraz výraznejší tlak na využívanie tejto metódy pri vyhľadávaní 
a výbere kandidátov na vrcholové manažérske a vysoko špecializované pozície a pokračovanie 
tvrdého boja o medzinárodné, kvalitné a flexibilné talenty vo všetkých regiónoch,“ povedal Gerard J. 
Nauwelaerts, výkonný riaditeľ sekretariátu TAHG. Podľa jeho slov sa globálny i lokálne trhy vyznačujú 
určitými rozdielmi, avšak vo všeobecnosti možno ako rastúci označiť dopyt po kandidátoch na 
marketingové, obchodné a top manažérske pozície v oblasti vedy, biotechnológií, informačno-
komunikačných technológií, médií a rýchloobrátkového predaja. Zvýšený dopyt po službách pre 
správne orgány spoločností (Services for Boards) a službách zameraných na zefektívnenie riadenia 
ľudského kapitálu (Management Consulting Services) potvrdil, že aj tieto oblasti sa už stali súčasťou 
očakávaní klientov jednotlivých členských spoločností TAHG a poskytovanej pridanej hodnoty. 

Základom fungovania TAHG a líderského postavenia jej členských spoločností na lokálnych 
trhoch je globálna výmena know-how, informácií a skúseností v rámci regionálnych a sektorových 
pracovných skupín. V apríli minulého roku sa miestom stretnutia zástupcov členských spoločností 
TAHG z krajín strednej a východnej Európy stala Bratislava. The CEE TAHG Conference 
usporiadaná pri príležitosti 15. výročia pôsobenia spoločnosti JENEWEIN & PARTNERS na Slovensku 
a existencie poradenstva v oblasti Executive Search na Slovensku sa uskutočnila pod názvom Don't 
stop – Go East. Jej súčasťou bolo prestížne podujatie The 2005 CEE Executive Search Forum.  
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THE AMROP HEVER GROUP (TAHG) je konzorcium centrálne prepojených, avšak kapitálovo nezávislých členských 
spoločností a pracuje ako medzinárodná ekonomická záujmová skupina s celosvetovými registrovanými obchodnými značkami. 
Prostredníctvom 83 kancelárií v 51 krajinách na piatich kontinentoch poskytuje Executive Search a súvisiace služby. Je členom 
Asociácie Executive Search konzultantov (AESC).  TAHG na slovenskom trhu reprezentuje poradenská skupina AJG – Amrop 
Jenewein Group prostredníctvom špecializovaných Executive Search spoločností JENEWEIN & PARTNERS. 
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