Strategic
Leadership
Services

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 leadership poradenskej platformy
premosťujeme potreby a požiadavky našich klientov z hľadiska
leadership kapitálu. Naše leadership riešenia smerujú

k firemnej, tímovej a individuálnej efektivite,
rozvoju a kultúrnej transformácii. Patrí k nim

vyhľadávanie, hodnotenie a skríning strategických lídrov,
seniorných manažérov a profesionálnych špecialistov,
plánovanie CEO nástupníctva, poradenstvo
predstavenstvám a dozorným radám a strategické
zosúlaďovanie zainteresovaných strán vrátane
rozvoja vodcovského potenciálu. Zameriavame sa na
špecifické potreby vedenia, usmerňujeme talenty pri
fúziách a akvizíciách, poháňame rast a podporujeme
generačnú zmenu v rodinných podnikoch.
Experience-based

C-level &Board
Services
Za viac ako tridsať úspešných rokov sme pomohli pri hodnotení
a menovaní stoviek CEO a riaditeľov a odovzdali sme množstvo
úspešných leadership riešení v oblasti správy a riadenia a plánovania
CEO nástupníctva. Organizácie podporujeme pri vytváraní
rozmanitých, odvážnych a vyvážených predstavenstiev a dozorných
rád, ktoré odrážajú ich strategické smerovanie a vytvárajú dôveru
pre všetky zainteresované strany. Pomáhame im transformovať
leadership kapitál a pri zvyšovaní jeho hodnoty zohľadňujeme každý
detail. Či leadership identifikujeme, hodnotíme alebo rozvíjame,
na podporu strategických cieľov využívame dlhoročné skúsenosti
získané aj z vlastného podnikania. Máme najvyššiu kvalifikáciu
v oblasti interpretácie a prezentácie hodnotenia, ktoré vieme
podporiť doplnkovými službami nezávislého odborného poradcu.
Sme si vedomí, že očakávania kladené na lídrov a manažérov sa
neustále menia a vyvíjajú. Preto je nevyhnutné, aby konzultanti
a profesionáli pohybujúci sa na najvyššej úrovni mali vždy aktuálne
informácie o najnovších trendoch na trhu. Vďaka tomuto prístupu
vieme úspešne uspokojiť dopyt našich klientov a doručiť im
riaditeľských kandidátov, ktorí disponujú jedinečnou kombináciou
skúseností v oblasti tvorby stratégie i riadenia tak, aby boli zárukou
uskutočnenia významných zmien v danej organizácii.

Research-based

Executive Search
Leadership&Advisory
Naše Executive Search riešenia sú súčasťou Leadership
Advisory a sú vzdialené klasickým vyhľadávacím postupom.
Skúsenosť zo sektora alebo z funkcie nepovažujeme za jedinú
a kľúčovú. Považujeme sa za poradcov, podporovateľov
a dlhodobých partnerov našich klientov pri hľadaní
najvhodnejších leadership riešení. Sme odborníkmi na
predpovedanie budúceho úspechu lídrov a našich klientov
podporujeme v okamihoch strategického významu nielen
pri ich hľadaní, ale aj pri ich udržaní. Máme globálne
zázemie, rozumieme podnikateľskému prostrediu a biznis
modelom a naše poznanie vieme pretaviť do vhodnej
stratégie a potrebných zručností. Dokážeme doručiť a rozvíjať
strategických lídrov schopných predvídať, snívať, udržiavať
flexibilitu, myslieť strategicky a spolupracovať s ostatnými
na iniciovaní zmien, ktoré vytvoria lepšiu budúcnosť. Vieme
identifikovať seniorných manažérov a špecializovaných
profesionálov, ktorých zručnosti a skúsenosti predurčujú na
úspech, ktorí sú schopní definovať a rozvíjať firemnú stratégiu
a dokážu sa prispôsobiť organizačnej štruktúre a firemnej
kultúre. Zároveň intenzívne podporujeme aj našich kandidátov
pri dosahovaní profesionálnych cieľov a máme obrovský
rešpekt voči všetkým, s ktorými sa stretávame. Sme skúsenými
vyjednávačmi, ktorí rozumejú konkurenčnému prostrediu.
Dokážeme nájsť a prilákať lídrov zajtrajška. Ak na trhu
existujú, nájdeme ich!

◾ zameriavame sa na relevantné firmy
a kandidátov aj bez prejaveného záujmu
o zmenu
◾ budujeme si prístup k talentom
s rozmanitými schopnosťami a zručnosťami
◾ disponujeme dôvernými informáciami
o motivácii a očakávaniach kandidátov
◾ máme osobný a kreatívny prístup
bez ohľadu na hranice
◾ využívame vlastné hodnotiace
a porovnávacie nástroje
◾ čítame medzi riadkami a profesionálne
overujeme referencie
◾ garantujeme maximálnu diskrétnosť
a stretnutia v neformálnom prostredí
◾ spĺňame profesionálno-etické štandardy
a poskytujeme garanciu 6 až 12 mesiacov

Executive Background
Checks
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.

Cez naše exkluzívne know-how a dlhoročné skúsenosti

pomôžeme nájsť najvhodnejších
lídrov a talenty, maximalizovať
váš leadership kapitál a diskrétne
aktivovať napĺňanie vašej
strategickej vízie.
Požiadavky na lídrov a manažérov nikdy neboli náročnejšie,
preto vytvárame dôveryhodné
partnerstvá v pravom zmysle slova a záujmy
našich klientov zosúlaďujeme s našimi. Pomôžeme vám
zlepšiť výsledky a pripravenosť na úspešné
využitie trhových príležitostí.
Služby strategického líderstva majú vplyv a skutočný význam
a prinášajú nový
a nezávislý pohľad!
vám
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