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Vďaka stovkám príbehov spokojných klientov vieme, že pre 
organizácie je takmer nemožné zotaviť sa z chybných krokov 
a nesprávnych personálnych rozhodnutí. Dôležitou súčasťou 
našich leadership riešení je aj skríning finálnych kandidátov, 
čím pomáhame minimalizovať šancu na výber nevhodného 
kandidáta. Profesionálne skríningové služby ponúkame ako 
súčasť výberových procesov pri obsadzovaní riaditeľských 
pozícií a pozícií členov predstavenstiev a dozorných rád. 
Okrem komerčného sektora sme pri vyhľadávaní manažérov 
do vedenia firiem úspešní aj v štátnom a vo verejnom sektore. 
Skríningovým procesom dokážeme kandidáta vyhodnotiť 
efektívne a spoľahlivo cez osobné dotazovanie sa na kandidáta, 
overovanie referencií, prístup do rôznych databáz či využitie 
automatizovaných systémov vyhľadávania a overovania. Je to 
diskrétny proces, ktorým sa overuje predovšetkým pravdivosť 
a úplnosť toho, čo o sebe kandidát prezentuje, i to, či niečo 
dôležité nevynechal alebo nezamlčal. V jeho rámci sa realizuje 
overovanie informácií z médií a skúma sa kredibilita, reputácia, 
konflikty záujmov a celkové pozadie kandidáta v rôznych 
registroch. Pri každom kandidátovi podrobne analyzujeme jeho 
digitálnu stopu, ktorá zahŕňa aktivitu na internete a sociálnych 
sieťach, a vyhotovujeme sumár s identifikáciou možných rizík 
a potenciálnych hrozieb. Našim klientom dávame istotu, že 
poznajú všetky fakty, ktoré potrebujú na správne rozhodnutie.
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Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou 
poradenskou skupinou s globálnym dosahom, ktorá 
sa v rozpätí viac ako tridsiatich rokov rozrástla na jednu 
z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností  
poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop 
consultancy) komplexné služby strategického líderstva, 
manažmentu a verejných politík. Za ten čas sa nám 
podarilo udržať si vedúcu pozíciu na trhu, posilniť dôveru 
a zvyšovať odbornosť cez inovácie našich poradenských služieb.

V rámci Jenewein intelligence poradenskej platformy 
našim klientom poskytujeme komplexný prehľad a flexibilné 
riešenia, aby dokázali prijímať správne strategické 
rozhodnutia pri získavaní CEO, riaditeľov a členov 
predstavenstiev a dozorných rád, pri správe a riadení 
spoločnosti, obchodných rozhodnutiach, investičných 
príležitostiach, vstupe na trh, založení spoločného 
podniku, fúziách a akvizíciách alebo riešení sporov. Naše 
poradenstvo je zamerané na lepšie pochopenie tretích strán 
a zmierňovanie rizika. Zároveň prináša výhodu poskytovaním 
prediktívnej inteligencie, ktorá zabezpečuje rozdiel 
medzi úspechom a neúspechom podnikateľského príbehu.



Spoločnostiam zo súkromného sektora, vládnym organizáciám 
a záujmovým združeniam pomáhame pri vstupe na nové 
trhy a pri využívaní nových príležitostí. Vďaka poskytovaniu 
a efektívnemu využívaniu hodnotných obchodných informácií 
a znalostí z externého prostredia sa naši klienti dokážu orientovať 
v turbulentnom a neustále sa meniacom podnikateľskom 
prostredí. Informácie, ktorými disponujeme, vieme premietnuť do 
praktického pohľadu na každodenné rozhodovanie a strategické 
plánovanie. Náš prístup k vstupu na trh a rozvoju podnikania 
presahuje rámec jednoduchej identifikácie, preverovania 
a sledovania lokálnych príležitostí; našim klientom pomáhame 
v plnej miere pochopiť širšie súvislosti i drobné odlišnosti lokálnej 
politickej a podnikateľskej kultúry. Usmerňujeme ich tak, aby sme 
minimalizovali nevýhody, ktorým by inak mohli čeliť. Pracujeme 
tak, aby sme udržiavali konkurencieschopnú dynamiku, zabezpečili 
vhodné podmienky a pomáhali správne vyhodnotiť podnikateľské 
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Ponúkame faktami podloženú spravodajskú analýzu zameranú 
na posudzovanie rizika, reputácie alebo potenciálu organizácií 
či jednotlivcov. Naše služby využívajú rôzne inštitúcie 
a spoločnosti ako aj majetné súkromné osoby na posúdenie 
rizika ešte pred prijatím rozhodnutia.

Naše diskrétne služby zahŕňajú:

Ako doplnok ponúkame rozsiahle mediálne profilovanie 
právnických aj fyzických osôb. Samozrejmosťou je poskytnutie 
a prezentácia podrobnej písomnej správy a analýzy.

 ◾ komplexné prehľady a zrozumiteľné správy 
o jednotlivcoch na riadiacich alebo rizikových 
pozíciách vrátane overenia ich kariérnych 
dráh, občianskych, finančných a trestných 
registrov, konfliktov záujmov, vládnych väzieb 
a priateľských/rodinných prepojení,

 ◾ validitu podnikovej štruktúry a dcérskych 
spoločností,

 ◾ zhodnotenie právnej a finančnej situácie,
 ◾ prieskum reputácie organizácie a kľúčových 
zamestnancov,

 ◾ analýzu potenciálnych rizikových oblastí,
 ◾ ochranu značky a reputácie.
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Ponúkame jedinečný nástroj s osvedčenými výsledkami na 
podporu firiem, vlád a záujmových združení pri predvídaní 
vplyvu akejkoľvek politiky alebo regulačnej iniciatívy. Súčasné 
neustále sa meniace politické a podnikateľské prostredie, 
v ktorom kľúčovú úlohu pri rozhodovaní zohrávajú dôkazy 
a hodnotenie vplyvu, podmieňuje nevyhnutnosť spoločensko-
ekonomickej analýzy. Naši medzinárodní, regionálni a lokálni 
klienti vo verejnom a v súkromnom sektore sa spoliehajú na 
našu schopnosť využívať odborné znalosti v širokom spektre 
disciplín. V odbornej komunite sme uznávaní vďaka našej 
dôveryhodnosti, objektívnosti a autorite.

a politické prvky lokálneho trhu vrátane akýchkoľvek 
regulačných prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť. Využívame 
vzťahy s miestnymi samosprávami a lídrami zo súkromného 
sektora, aby sme zabezpečili najvyššiu pravdepodobnosť 
úspešného výsledku.
Disponujeme poradenským tímom so zázemím v oblastiach 
Public Affairs & Government Relations, Executive & Board 
Search, Leadership Advisory, Talent Acquisition, Management 
Consulting, Family Business, Strategy, Operations, Risk 
Management, Business Development, Sales, Finance, 
Marketing, Research či B2B Management. Máme odborné 
znalosti vo viacerých sektoroch a naše siete sú globálne, čo nám 
umožňuje ponúkať služby bez ohľadu na hranice.

Špecializujeme sa na tieto oblasti:

Analysis
Assessment &

Socio-Economic
Impact

 ◾ Industry Research & Monitoring
 ◾ Competitor Profiles
 ◾ Customer Profiles
 ◾ Market Research
 ◾ Strategic & Business Intelligence

Cez našu  Jenewein intelligence 

chránime značku
apodnikanie

našich klientov, 
aby mohli robiť kritické rozhodnutia s dôverou!

Pri overovaní pravdivosti a úplnosti informácií 
poskytnutých kandidátmi a pri eliminácii rizík 

spolupracujeme s  Background Check
platformou SCAUT (www.scaut.com).
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