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Pedersen & Partners Mengangkat Kepala Regional untuk Wilayah Asia Tenggara 

11 Desember 2012 - Pedersen & Partners, sebuah perusahaan Pencarian Eksekutif 

terkemuka, telah mengumumkan pengangkatan Laurent Pinna sebagai Kepala Regional 

yang berfokus pada sektor Teknologi dan Manufaktur di Asia Tenggara. 

 

Pinna bergabung dengan Pedersen & Partners setelah berpengalaman selama 5 tahun 

sebagai Pencari Eksekutif di berbagai perusahaan Pencarian Eksekutif internasional di 

Eropa maupun Asia. Sepanjang karirnya, Pinna telah membantu para klien lokal maupun 

internasional dari berbagai sektor termasuk Teknologi, Manufaktur Makanan dan Konstruksi 

& Bangunan. 

 

Michael Al-Nassir, Partner & Kepala Regional Timur Tengah, Afrika & Asia Tenggara 

menyebutkan: “Kami bangga menyambut Laurent dalam tim kami; dia adalah seorang 

Pencari Eksekutif profesional yang andal, dan kami menantikan nilai berharga apa yang 

akan Laurent tawarkan kepada para klien kami yang berbasis di Asia Tenggara dan yang 

sedang merambah ke wilayah ini. Asia Tenggara akan menjadi prioritas utama bagi 

Pedersen & Partners di tahun 2013 dan selanjutnya, dan Laurent adalah jurus tambahan 

dalam pertumbuhan regional yang berkelanjutan ini.” 

 “Bergabung dengan Pedersen & Partners memberikan saya kesempatan baru baik di sektor 

Pencarian Eksekutif dan juga di wilayah ini; Saya menantikan tantangan yang muncul dari 

bergabung dengan organisasi internasional yang ambisius dan selalu bergerak cepat seperti 

Pedersen & Partners. Yang paling menarik dari potensi ini adalah bahwa Pedersen & 

Partners memiliki struktur perusahaan yang terintegrasi penuh sehingga dapat 

mempermudah ekspansi global dan sekaligus juga memenuhi harapan yang tinggi dari klien 

mereka,” tambah Pinna. 

Pada tahun 2012, Pedersen & Partners secara signifikan telah memperluas jejak geografis 

mereka, dengan kantor-kantor baru di Perancis, Brazil, China, Indonesia, dan Kenya serta 

secara resmi menambahkan Pemetaan Pasar Eksekutif, Penempatan Karyawan Eksekutif 

dan Konsultasi Kompensasi Eksekutif pada portofolio layanan mereka.   

 

Bila Anda ingin mengadakan wawancara dengan perwakilan dari Pedersen & Partners atau memiliki permintaan 

lainnya yang berhubungan dengan media, silakan hubungi: Mark Anderson, Manajer Komunikasi & Pemasaran 

di: mark.anderson@pedersenandpartners.com  

 

Pedersen & Partners adalah sebuah perusahaan terkemuka di bidang Pencarian Eksekutif. Kami menjalankan 50 

kantor yang kami miliki sepenuhnya di 47 negara: 34 kantor di Eropa & PNM, 7 kantor di Timur Tengah & Afrika, 

9 kantor di Asia & Amerika. Nilai-nilai kami: Kepercayaan, Hubungan Baik, dan Profesionalisme diterapkan dalam 

interaksi kami baik dengan klien maupun eksekutif. Informasi lebih lanjut tentang Pedersen & Partners tersedia di 

www.pedersenandpartners.com 
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