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Jenewein Group opäť rozšírila svoj tím 

Jenewein Group a poradenské spoločnosti Amrop a Fipra v jej portfóliu spolu s analyticko-
poradenským inštitútom EPPP cielene vytvárajú priestor pre talentovaných ľudí, ktorí sa chcú 
profesijne uplatniť a majú ambíciu rásť s renomovanými svetovými značkami. Vďaka rešpektovaniu 
princípov dobrej správy, spoločensky zodpovednému správaniu, nadšeniu pre inovácie 
a presadzovaniu najvyšších štandardov kvality patríme k zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú 
hodnotu kvalitného ľudského kapitálu. Rešpektujeme ju nielen v poradenskej činnosti, ale aj pri 
vlastnom podnikaní. 

S radosťou preto oznamujeme, že v ostatnom čase sa náš tím rozrástol o nových ľudí, za ktorými 
stoja ďalšie vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Z externého prostredia do Amropu prišla Katarína 
Mokráňová, ktorá sa ako konzultantka zameriava na akvizície a vzťahový manažment, pričom 
súčasťou jej práce je aj komplexná realizácia projektov v oblasti Executive Search a Professional 
Search. Na základe mnohých úspešne obsadených pozícií v oblasti obchodu, marketingu, financií 
a výroby prináša odborné know-how do pracovnej skupiny Marketing, Sales & Strategy Officers. 
Okrem toho rešeršný tím posilnili Jana Sýkorová a Lucie Országhová, vďaka ktorým bude realizácia 
najmä Executive Search projektov kvalitnejšia a rýchlejšia, čo opäť skvalitní naše služby a maximálne 
uspokojí očakávania klientov. 

Fipra tím posilnil Erik Szedély, ktorý zastáva pozíciu Account Executive. Je zodpovedný za 
legislatívny monitoring a vypracúvanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení 
v relevantných oblastiach. Jeho profesijný profil je vzhľadom na jeho vek neobyčajne hodnotný, čo je 
základom nášho presvedčenia, že jeho pôsobenie a pracovný výkon budú prínosom pre spoločnosť 
i klientov a zárukou všestrannej spokojnosti. 

Jenewein Group tím doplnila Kristína Panušková. Medzi jej hlavné úlohy patrí zabezpečenie 
plynulého chodu našej kancelárie. Okrem toho sa podieľa na získavaní podkladov nevyhnutných pri 
realizácii jednotlivých projektov a spravovaní informácií v administratíve a korešpondencii, pričom vo 
všetkých oblastiach pracuje pre všetky spoločnosti v portfóliu Jenewein Group. 


