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Pedersen & Partners mengangkat Country Manager baru untuk Indonesia 
 
22 January 2013 – Jakarta, Indonesia - Pedersen & Partners, sebuah perusahaan 
Executive Search terkemuka di dunia mengumumkan penunjukan Irham Dilmy sebagai 
Country Manager baru untuk Indonesia.  
  
Sdr. Irham Dilmy bergabung dengan Pedersen & Partners setelah lebih dari lima belas tahun 
berkiprah di bidang pencarian eksekutif dan mengelola perusahaan Executive Search 
internasional, yakni Amrop Indonesia di Jakarta, dimana ia menjabat sebagai Managing 
Partner. Setelah itu ia sempat menjadi Ketua Tim Human Capital Master Plan pada PT 
Semen Gresik (Persero), Tbk. Sdr. Irham secara khusus bekerja mengidentifikasi eksekutif 
bagi berbagai perusahaan multinasional, kelompok perusahaan nasional dan Badan-badan 
Usaha Milik Negara di berbagai sektor industri. Sebelum berkarir di bidang Executive 
Search, Sdr. Irham menduduki posisi senior di bidang manajemen SDM pada Chiquita 
Brands International, Inc, PT Coca-Cola Indonesia, ARCO Indonesia Inc. dan menjadi Senior 
Policy Officer di markas besar Bank Dunia di Washington D.C. 
 
Michael Al-Nassir, Partner yang bertanggung jawab atas pengembangan Pedersen & 
Partners di Timur Tengah, Afrika & Asia Tenggara menyatakan; “Irham merupakan 
profesional di bidang manajemen talenta yang diakui dan dikenal di sektor pencarian 
eksekutif di Indonesia dan regional. Cara berpikirnya yang maju ke depan, pengalaman kerja 
globalnya serta pemahamannya yang mendalam akan industri Executive Search merupakan 
aset utama yang bermanfaat bagi tim kami. Irham akan berperan besar dalam 
pengembangan bisnis kami di Indonesia ke tingkat selanjutnya. Saya bangga 
menyambutnya ke dalam tim kami.”  
 
“Bergabung dengan Pedersen & Partners merupakan suatu kesempatan besar bagi saya 
untuk menjadi bagian dari suatu tim global yang berdedikasi dan penuh semangat. Saya 
merasa tergugah untuk menjadi bagian dari organisasi global yang ambisius dan 
berkembang pesat seperti Pedersen & Partners. Saya yakin pemahaman saya tentang pasar 
Asia Tenggara akan berperan penting dalam memberikan nilai tambah bagi para klien kami,” 
ungkap Irham Dilmy. 
 
Di tahun 2012, Pedersen & Partners mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuka 
kantor-kantor baru di Perancis, Brazil, Cina, Indonesia dan Kenya selain juga secara resmi 
menambahkan jasa Executive Market Mapping, Executive Outplacement dan Konsultasi 
Executive Compensation kedalam portfolio bisnis mereka. 
 
Alamat kantor di Jakarta: 
Menara Standard Chartered, Lt. 30 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 164 
Jakarta 12930, Indonesia 
T +62 21 2555 5900 
F +62 21 2555 5601 
E Jakarta@pedersenandpartners.com 
  
Jika Anda bermaksud mewawancarai perwakilan dari Pedersen & Partners atau ada keperluan yang terkait 
dengan media, silakan menghubungi: Mark Anderson, Marketing & Communications Manager di: 
mark.anderson@pedersenandpartners.com 
  
Pedersen & Partners merupakan perusahaan Executive Search terkemuka dunia dengan 50 kantor cabang yang 
dimiliki sendiri di 47 negara: 34 kantor cabang di Eropa & CIS, 7 kantor cabang di Timur Tengah & Afrika, 9 
kantor cabang di Asia dan benua Amerika. Semboyan kami Trust, Relationship and Professionalism diterapkan 
pada interaksi kami dengan klien dan juga dengan para eksekutif. Informasi selanjutnya mengenai Pedersen & 
Partners dapat diperoleh di www.pedersenandpartners.com 
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