
Üzleti sikereinek fenntarthatóságára fókuszálunk.  
Ez az alapja hosszú távú kapcsolatunknak.

InterSearch – a világ több mint 50 országában 90 partneriroda
P&P Csoport – Közép-Kelet-Európa 11 országában 18 partneriroda

A cégkultúra, a teljesítmény, a szervezeti beilleszkedés és a vezetés 
iránti különleges megközelítéssel teljesítjük megbízásainkat.

„A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk,  
amikor mások feladták.” (William Feather)

Ők azok, akik versenyelőnyhöz juttatják az Ön cégét.

Az Önök partnere vagyunk 
a vezetőkiválasztás területén
Mai globálissá váló világunkban a tehetségek megszerzése fontosabb a cégek életében, mint valaha.  
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az igazán rátermett vezetők milyen hatással vannak a cégek életére, mit 
jelent ez az Önök vállalatának jövőjét illetően.

De ami ennél fontosabb: mi azt is tudjuk, hogyan 
találhatjuk meg a legtehetségesebb vezetőket. Ami 
ezt lehetővé teszi, az a vezetőkiválasztás területén 
szerzett három évtizedes tapasztalatunk, a globális 
kapcsolati tőkénk és a gyorsaság.

Beszéljünk arról, hogyan válik ez értékké az Önök számára is!

Tapasztalat és tudás //    Nemzetközi hálózat //    Gyorsaság //

Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetői Tanácsadó Kft.

MIÉRT MINKET VÁLASSZON?

...mert elkötelezetten dolgozunk  
az Önök sikereiért.

...mert mi értjük az Önök üzleti  
kihívásait és humán tőke igényeit.

...mert nemzetközi hálózataink 
erejével hatékonyságunk 
megsokszorozódik.

...mert tartós partnerséget 
kínálunk.

...mert megtalálni a legtehetségesebb  
vezetőket, számunkra több mint munka. 
Szenvedély.

https://intersearch.hu/hu/nemzetkozi-halozat
https://intersearch.hu/hu/nemzetkozi-halozat
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igazgató
tamas.borai@pendlpiswanger.hu

Borai Tamás

ügyvezető igazgató
andras.lipcsei@pendlpiswanger.hu

Lipcsei András

igazgató
judit.hegedus@pendlpiswanger.hu

Hegedűs Judit

vezető kutató, tanácsadó
eva.szili@pendlpiswanger.hu

Szili Éva

vezető kutató, tanácsadó
edina.toth@pendlpiswanger.hu

Tóth Edina

irodavezető
eniko.lengyel@pendlpiswanger.hu

Lengyel Enikő

DR. PENDL & DR. PISWANGER KFT.
1011 Budapest, Corvin tér 10. • www.intersearch.hu • www.pendl.hu • Telefon: +36 1 487 0241
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Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetői Tanácsadó Kft.

Megfelelő szervezeti képességek felépítése, 
fejlesztése

• folyamatelemzés / optimalizálás
• stáb analízis / felmérések
• felsővezető képzés
• vezetői coaching
• csoport dinamika vizsgálatok
• interkulturális készségek fejlesztése
• kulturális transzformáció
• változás menedzsment
• tehetségfejlesztés / karriertervezés
• teljesítmény menedzsment

Átfogó és részletes egyéni és csoportos vezetői 
kompetencia-térkép

• változás-, és válságmenedzsment képességek 
azonosítása

• vezetői team analízis
• teljesítménypotenciál és tartalékok felmérése
• felsővezetői együttműködés és hatékonyság erősítése

Közép- és felsővezetők, valamint kulcsfontosságú 
szakemberek keresése, kiválasztása és integrálása

• jelöltek felkutatása célirányos és hatékony 
eszközökkel

• strukturált interjú a képességek, rátermettség, 
szakmai tapasztalat nyelvtudás, vezetői alkalmasság 
feltérképezésére

• személyiségtesztek
• részletes tanácsadói jelentés és véleményezés
• igény esetén interim menedzser biztosítása
• tanácsadás a munkaköri profil kialakításához és a 

jövedelem piaci viszonyokhoz való illesztéséhez

EXECUTIVE SEARCH

Szervezeti és cégkultúra mint motivációs eszköz
• szervezeti hagyományok, értékek feltérképezése
• változtatáskatalógus összeállítása
• COI teszt és a Kulturális Navigátor
• növekvő teljesítmény, együttműködő munkatársak

MENEDZSMENT AUDITÁLÁS

CÉGKULTÚRA FORMÁLÁS

HR TANÁCSADÁS 
ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS
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