TISKOVÁ ZPRÁVA

22. dubna 2015

Stanton Chase slaví 25 let od svého založení
P r a h a, B a l t i m o r e (USA), 22. dubna 2015 – Stovky předních světových
odborníků na vyhledávání talentů (executive search) se sešly v polovině dubna
v Baltimoru, aby oslavily 25. výročí společnosti Stanton Chase.
Stanton Chase patří mezi desítku předních světových firem v oboru executive search,
tedy ve vyhledávání manažerů na nejvyšší řídící pozice. Má 76 kanceláří ve 43 zemích
světa.
„Jsme firmou podnikatelů,“ řekl Mickey Matthews, mezinárodní předseda
představenstva a generální ředitel kanceláře v Baltimoru. „Na rozdíl od jiných firem
specializujících se na vyhledávání vrcholových manažerů naši partneři své pobočky
skutečně vlastní. Mohou tak udržovat firemní kulturu, která je citlivá a vnímavá k
místním trhům, regionálním trendům a požadavkům klienta.“
Každý z partnerů má rovněž vlastní podíl v globální korporaci a podílí se na tvorbě
prostředí, které podporuje důvěru a spolupráci, jež pomáhá spolupráci napříč kulturami
a kontinenty. Potvrzením úspěchu modelu je skutečností, že v roce 2014 získala
společnost rekordní počet doporučení od klientů.
„Nejsme veřejně vlastněná firma,“ říká Jozef Papp, ředitel české pobočky Stanton
Chase. „Naše práce pro klienty je založená na dobrém odhadu. Zodpovídáme se tak jen
našim klientům, kteří hledají nejlepší manažerské talenty z celého světa. I když slavíme
25 let od založení společnosti, stále budeme pracovat na našem obchodním modelu a
vylepšovat ho a těšíme se na dalších 25 let poskytování služeb pro mnohé
z nejvýznamnějších firem na světě.“
Stanton Chase byla založena v roce 1990, kdy měla kanceláře v Amsterdamu, Los
Angeles, Baltimoru a Londýně. Od té doby dosadila na místa tisíce manažerů, kteří se
podíleli na změnách svých firem ve více než 100 zemích světa.
„Partneři v nezávislých pobočkách si uvědomili, že jsou omezeni lokálním trhem,“
vysvětluje důvod propojení jednotlivých firem do sítě Mickey Matthews. „Následně
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vytvořili společně fungující a spolupracující organizaci orientující se na klienta, jejímiž
základními hodnotami jsou důvěra a mezilidské vztahy. To bylo předpokladem
k našemu rychlému růstu.“
Díky globální působnosti jednotlivé pobočky pravidelně spolupracují, dokáží vyhovět i
nejnáročnějším požadavkům klientů a najít nejlepší manažerské talenty z celého světa.

Stanton Chase
Mezinárodní společnost Stanton Chase je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti
Executive Search. Hlavním cílem společnosti je budování profesionálních manažerských týmů pro klienty
na celém světě. Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí v 72 pobočkách ve 42
zemích Asie, Evropy a Ameriky. Klíčem úspěchu firmy je důraz na profesionalitu zaměstnanců, jedinečná
strategie, výborná znalost klienta, schopnost naslouchat a flexibilně se přizpůsobit jeho potřebám.
Pro další informace laskavě kontaktujte:
Pavel Jína
Junior Consultant
pavel.jina@hkstrategies.com
724 666 602
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