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Association of Executive Search Consultants (AESC)
Asociácia Executive Search konzultantov (AESC) je nezávislá
organizácia, ktorá reprezentuje svetové Retained Executive Search
spoločnosti poskytujúce služby spojené s obsadzovaním
vrcholových a vysoko špecializovaných pozícií. Vznikla v roku 1959,
pričom jej členskú základňu tvoria spoločnosti disponujúce vyše
8 000 profesionálmi pôsobiacimi v 74 krajinách sveta.
Na slovenskom trhu z nich pôsobia štyri spoločnosti. Riadni členovia
AESC dodržiavajú etický kódex (Code of Ethics and Professional
Practice) vymedzujúci základné princípy, ktorými sa riadia Executive
Search konzultanti pri výkone svojej profesie.
Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality poskytovaných služieb v tejto
oblasti poradenstva je kľúčovým faktorom poznanie a pochopenie
základných odlišností medzi riadeným (Retained) a náhodným
(Contingency) vyhľadávaním a výberom lídrov a talentov
a dodržiavanie medzinárodných štandardov a pravidiel.
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Hodnoty, etika a integrita

Základné hodnoty
členov AESC:

Etika & integrita

Tímová práca

Excelencia služieb

Orientácia na klienta

Inovácie

Odvaha

Každý člen AESC prísne dodržiava etický kódex, v ktorom sa zaväzuje k:
profesionalite

diskrétnosti

integrite

zabráneniu konfliktu záujmov

kompetencii

lojálnosti

objektivite

rovnakým príležitostiam

presnosti

verejnému záujmu

2

Rozdiely medzi Retained a Contingency Executive Search

Typ pozície

Metodológia

Podmienky spolupráce

Charakter spolupráce

Odmena

Práca konzultanta

Rešerš: od longlistu po
shortlist

Odbornosť konzultantov

Dodatočné investície
klienta

Etika: garancia, diskrétnosť,
off-limity, atď.

Náklady verzus riziká
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Amrop Slovakia
Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s vyše
dvadsaťročnou históriou na slovenskom
a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v poskytovaní
riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory
Services, Management Assessment & Human Capital
Consulting. Ako súčasť The Amrop Group (TAG) –
geograficky najväčšej skupiny Executive Search
spoločností na svete, a člen The Association of
Executive Search Consultants (AESC) –
najprestížnejšej výberovej profesijnej asociácie
v oblasti Executive Search, poskytuje najvyššiu
úroveň služieb v tejto oblasti.
Súčasne stavia na talentovaných a skúsených
odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých
sektorov, čo im umožňuje efektívne riešiť aj
najnáročnejšie výzvy a problémy na úrovni orgánov
spoločností, manažmentu alebo expertov
a špecialistov. Partneri Amrop Slovakia sú lídrami
významných stredoeurópskych pracovných skupín pre
oblasť Board Advisory Services a Management
Assessment,a viacerých regionálnych sektorových
pracovných skupín.
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od 1990

Amrop Slovakia – míľniky
2010

Amrop Slovakia – Context Driven Executive Search

2009

Martin Krekáč jediným spoločníkom Jenewein Group

2007

transformácia skupiny na Jenewein Group, strategickú holdingovú
spoločnosť rozvíjajúcu medzinárodné poradenské spoločnosti v SR
Amrop
Jenewein
Fipra
EPPP

Executive Search & Leadership Consulting
Management Consulting & Business Strategy
Public Affairs Consulting & Strategic Government Relations
analytický inštitút, iniciátor riešení verejných stratégií

2001

vytvorenie poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group v SR

2000

vstup do Amrop International, globálnej Executive Search organizácie
s najväčším geografickým pokrytím v sektore

Medzinárodné
míľniky

1990

1997

spoločnosť v Moskve / Rusko

1996

spoločnosť v Bukurešti / Rumunsko & Záhrebe / Chorvátsko

1995

spoločnosť v Ľubľane / Slovinsko

1993

spoločnosť v Prahe / Česká republika & Sofii / Bulharsko

1992

spoločnosť vo Varšave / Poľsko

založenie reprezentácie a začiatok personálneho poradenstva v SR
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Amrop Slovakia
Člen strategickej holdingovej spoločnosti JENEWEIN GROUP.
Člen Asociácie Executive Search konzultantov.
Amrop má geograficky najväčšie pokrytie v sektore Executive Search.

Naše služby

Context Driven Executive Search
Identifikácia, posúdenie a výber vhodných kandidátov na
manažérske a špecializované pozície.

Management Assessment & Human
Capital Consulting
Presný, efektívny a na mieru šitý nástroj na rýchle zhodnotenie
členov manažmentu.

Board Advisory Services
Poradenstvo v oblasti štruktúry správnych orgánov spoločnosti,
ich zloženia a najlepšej praxe.
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