
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

Pedersen & Partners provádí velké přesuny v rámci regionu, angažuje Jitku Weber 

jako regionální senior konzultantku  

3. října 2012 - Pedersen & Partners, přední personální společnost zaměřující se vrcholový 
management, s potěšením oznamuje, že paní Jitka Weber posílila firmu na pozici regionální 
senior konzultantky pro Německo, Rakousko a Švýcarsko; paní Weber se speciálně zaměří 
na sektory zdravotní péče, biotechnologie a chemie.  

„Mám radost, že se stávám součástí Pedersen & Partners, protože firemní kultura je i v době 
průmyslové nejistoty ve znamení vzruchu a růstu. Pedersen & Partners je integrovanou 
personální společností zaměřenou na vrcholový management s výrazně silným zeměpisným 
zastoupením, přičemž reflektuje strukturu potřebnou pro podporu klientů v rámci sektorů 
zdravotní péče, biotechnologie a chemie“, uvedla Jitka Weber, regionální senior konzultantka 
pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. 

Paní Weber přináší firmě Pedersen & Partners kombinaci zkušeností personálního poradce 
na seniorní úrovni a znalost a přehled o daném sektoru. Vzhledem k tomu, že předtím, než 
se stala součástí Pedersen & Partners, pracovala jako partner a vedoucí oddělení pro Life 
Science a zdravotní praxi v mezinárodní personální společnosti, její pracovní zkušenosti a 
odbornost jsou v těchto sektorech pro tyto trhy nepřekonatelné. Jakožto rodilá Češka získala 
paní Weber titul Ph.D. na Jihočeské univerzitě a vybudovala si ucelenou kariéru v rámci 
Rakouska, Německa, Švýcarska, jakož i České republiky a Slovenska.  

„Paní Weber posílí kapacity společnosti Pedersen & Partners v rámci sektorů zdravotní 
péče, biotechnologie a chemie. Naši klienti budou mít prospěch z jejího hlubokého 
pochopení sektoru a kandidátské sítě; je vítanou posilou našeho týmu,” uvedl Poul 
Pedersen, řídicí partner.  

  

 

 
Pokud byste měli zájem o rozhovor se zástupcem společnosti Pedersen & Partners nebo 

máte jiné dotazy v mediální oblasti, prosím kontaktujte pana Marka Andersona, ředitele 

marketingu a komunikace, na e-mailu:  mark.anderson@pedersenandpartners.com  

Pedersen & Partners je přední mezinárodní personální společnost zaměřující se na 

vrcholový management. Máme 50 plně vlastněných poboček ve 47 zemích: Albánie, 

Arménie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, 

Kanada, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Egypt, Estonsko, Finsko, 

Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Kazachstán, Keňa, Lotyšsko, 

Litva, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Nigérie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Saúdská 

Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Turecko, Ukrajina, Spojené 

arabské emiráty, Spojené království a Uzbekistán. Naše hodnoty: Důvěra – Vztahy – 

Profesionalita platí pro naše vztahy s klienty, jakož i vrcholovými manažery. Další informace 

o společnosti Pedersen & Partners jsou dostupné na www.pedersenandpartners.com. 
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