خبر صحفي

بيدرسن وشركاهم للبحث عن التنفيذيين تعزز فريقها في الخليج
الرياض – أعلنت شركة بيدرسن وشركاهم ،وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال البحث عن التنفيذيين ،عن تعزيز فريق
عملها في المملكة العربية السعودية والخليج العربي ،حيث انضم إليها مؤخرا السيد عمر الحجاج بصفة مستشار أول لقطاع
الصيدلة والصحة والتقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة علق السيد أمجد شاكر مدير مكتب الشركة في المملكة العربية السعودية فقال" :تتمتع شركة بيدرسون
وشركاهم بتواجد قوي في المملكة العربية السعودية ،وبانضمام السيد عمر الحجاج للفريق رئيسا لقطاع الصيدلة والصحة
والتقنية الحيوية ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أكثر تخصصا في المملكة .تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة سوق العمل
للتخصصات المذكورة بداللة تزايد الطلب عليها من جهة وارتفاع انفاق القطاعين العام والخاص من جهة أخرى".
تتنوع خبرة السيد عمر الحجاج حيث شغل عدة مناصب إدارية لقرابة عقد من الزمن في أماكن مرموقة مثل شركة الفيصلية
لألنظمة الطبية ،ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني  .وكان آخر هذه المناصب في شركة بوبا العربية حيث
عمل الحجاج مديرا للمنطقة الوسطى .
من جهته ،علق عمر الحجاج على تعيينه قائال" :يسعدني أن أنضم إلى هذا الفريق العالمي وأن أساهم بخبرتي المتخصصة
في خدمة قطاع البحث عن التنفيذيين".
يوان والتون  ،رئيس مكتب الخليج لشركة بيدرسن وشركاهم أبدى تفاؤله" .نتوقع نموا كبيرا في هذه القطاعات ،كما نرى أن
خبرة عمر المتخصصة والمدعومة بالخبرات التي اكتسبتها شركة بيدرسن وشركاهم في مجال البحث عن التنفيذيين يشكلوا
عناصر النجاح المطلوبة لخدمة عمالئنا بشكل أفضل".
عنوان مكتب الرياض:
مكتب رقم  ،9مركز دارين ،شارع االحساء
الرياض ،المملكة العربية السعودية
هـ+977 1 766 9769 :
ف+977 1 766 9766 :
بRiyadh@pedersenandpartners.com :
إذا رغبتم في إجراء حوار مع أحد منسوبي شركة بيدرسن وشركاهم أو لديكم استفسار صحفي ،نأمل االتصال على:
مارك آندرسن ،مدير التسويق واالعالم mark.anderson@pedersenandpartners.com
تعتبر بيدرسن وشركاهم أحد الشركات الرائدة عالميا في مجال البحث عن التنفيذيين .ويوجد للشركة  05مكتبا في  76دولة
هي ألبانيا ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،روسيا البيضاء ،البوسنة والهرسك ،البرازيل ،بلغاريا ،كندا ،الصين ،كولومبيا،
كرواتيا ،قبرص ،جمهورية التشيك ،مصر ،استونيا ،فنلندا ،جورجيا ،ألمانيا  ،اليونان ،المجر ،الهند ،اندونيسيا ،كينيا،
كازاخستان ،التفيا ،ليث وانيا ،مقدونيا ،مولدوفا ،منغوليا ،بولندا ،رومانيا ،روسيا ،المملكة العربية السعودية ،صربيا،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب افريقيا ،اسبانيا ،تركيا ،اوكرانيا ،االمارات العربية المتحدة  ،المملكة المتحدة ،وأوزبكستان.
تطبق الشركة قيمها وهي الثقة والعالقة والمهنية في جميع تعامالتها مع العمالء ،فضال عن التنفيذيين .للمزيد من المعلومات
حول بيدرسن وشركاهم ،يمكنكم زيارة الرابط www.pedersenandpartners.com

