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Az Amrop Kohlmann & Young-hoz igazol
Partnerként Ruszkai Nóra, a Sanoma volt
vezérigazgató-helyettese
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Januártól új Partner csatlakozik a nagymúltú vezetői tanácsadó céghez. Ruszkai Nóra közel húsz éves felsővezető
tapasztalattal rendelkezik, emellett hosszabb időt töltött el coachként és trénerként. Néhány évig az USA-ban és
Kínában is élt, legutóbb saját cégét, egy média sales house-t vezetett. A Sanoma Mediánál 11 évig dolgozott
vezérigazgató-helyettesként. Ezt megelőzően az Unilevernél, Levi Strauss-nál és MultiChoice-nál is betöltött vezetői
pozíciókat többek között.
„Régóta kacérkodtam a fejvadászattal, karrierem során többször kerültem közel ehhez a pályához, de valahogy az
utolsó pillanatban mindig eltérített valami. Most, sok-sok évnyi vállalatvezetői tapasztalattal a hátam mögött, éretten és
megfontoltan lépek erre az útra. Úgy érzem, éppen a legjobbkor történt ez a találkozás a tulajdonosokkal, hiszen
minden szempontból a maximumot tudom majd beletenni ebbe a munkába”– mondta Nóra.
„Nagyon örülünk annak, hogy Nóra csatlakozik hozzánk, hiszen régóta kerestük azt az új Partnert, aki mind
kapcsolatrendszerével, mind piacorientált hozzáállásával újabb lendületet tud adni nagymúltú, idén 25 éves
cégünknek„– nyilatkozta David Young, az egyik tulajdonos és Managing Partner.
„Az Amrop Kohlmann & Young egyike az első fejvadász cégeknek Magyarországon, így a tradíciók rendkívül fontosak
számunkra. Ugyanakkor elérkezettnek éreztük az időt arra, hogy a jövő felé is lépjünk egy nagyobbat, így Nóra
érkezése a lehető legjobbkor történt” – hallottuk Richard Kohlmanntól, a cég másik tulajdonosától és Managing
Partnerétől.
Az Amrop a világ legdinamikusabb szervezeteinek vezetői tanácsadója. „Leaders For What’s Next” szlogenjével
azon dolgozik, hogy a jövő vezetőit megtalálja, akár határokat és piacokat is áthidalva. A világ 50 országában 77
irodájával az Amrop az egyik legnagyobb gobálisan jelen lévő felsővezetői fejvadász cég immár 40 éve.
Az Amrop 1992-es alapítása óta aktívan hozzájárul Magyarország modernizálásához. Az Amrop Kohlmann &
Young két alapítója, Richard Kohlmann és David Young jelenleg is a cég tulajdonosai és Partnerei, akik több
évtizedes nemzetközi tapasztalatukat hozták be a cégbe. Munkájukat többnyelvű támogató csapat segíti, akik
számos iparágban és funkcióban képesek megtalálni, kiválasztani és támogatni a legkiválóbb vezetőket.

