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V jakých aspektech covid-19 proměnil nábor managementu? 

V jakých oborech a rolích narůstá diverzita v seniorním managementu? 
Jak se v čase proměňuje manažerský profil? 

 
Chcete se podílet na projektech týkajících se náboru strategických rolí do firem, 

interpretaci dat určujících trendy v seniorním managementu či přípravě workshopů se 

zajímavými mezinárodními spíkry? Oceníte při vašem studiu časovou flexibilitu a 
možnost práce z domu? Těšíme se na Vás.  

 
ANDERSON WILLINGER je předním hráčem v tzv. executive search ve střední Evropě. Jsme známí pro 
inovace, a proto pro vrcholový management přinášíme vhled do současných trendů na základě 
monitoringu lokálního, ale i světového trhu a trendů. Sbíráme a analyzujeme data, na základě nichž jsme 
schopni zodpovědět otázky typu: 
 
 
NA ČEM BUDEME SPOLEČNĚ PRACOVAT: 
 

- sběr a především interpretace dat v oblasti vrcholového managementu, analýza trendů 
- spolupráce na projektech při náboru strategických rolí do firem 
- příprava podkladů pro klienty a práce s naším CRM systémem 

 
BUDE VÁM S NÁMI FAJN, POKUD:  
 

- se chcete dozvědět a naučit, jak funguje trh vrcholového managementu 
- baví Vás práce s daty 
- rádi přemýšlíte nad novým řešením 
- Vám nechybí pečlivost, ale také zodpovědnost a schopnost samostatné práce mimo kancelář 
- umíte anglicky natolik, abyste byli schopni v tomto jazyce komunikovat a připravovat podklady 
- Vám vyhovuje flexibilita a práce především formou home-office 

 
 
Při oboustranné spokojenosti je možné pokračovat ve spolupráci i po dokončení Vašeho studia. 
 
Pro zaslání Vašich kontaktů/ CV prosím využijte náš email: care@andersonwillinger.com 
 
Pro více informací o nás můžete navštívit náš web: https://www.andersonwillinger.com/ či LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/anderson-willinger/  
 
 
Budeme se těšit na spojení s Vámi a případnou spolupráci! 
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