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Poradenská firma Pedersen & Partners vyhledávající manažery
otevřela pobočku v Rijádu. Uspějí, jen pokud rozumí místní kultuře.

Poradenská firma Pedersen & Partners s centrálou v Praze otevřela na začátku

letošního roku pobočku v saúdskoarabském Rijádu. Bylo to další rozšíření

společnosti, která se v oblasti vyhledávání vrcholných manažerů zaměřuje

především na rozvíjející se země východní Evropy, Afriky a Asie.

V čele rijádské kanceláře je headhunter Ewan Walton. Dle Michaela Al-Nassira,

který má ve firmě na starosti oblast Blízkého východu, Afriky a Indie, ho během

následujícího půl roku zřejmě doplní další dva konzultanti. Firma se chce v

přísně muslimské zemi zaměřit na široké spektrum odvětví. Pro Saúdskou Arábii

jsou dle Al-Nassira charakteristické velké rodinné společnosti a holdingy, jež

působí od automobilového průmyslu přes těžbu a zpracování ropy a maloobchod

až po farmacii. A vrcholní manažeři, kteří půjdou do těchto rodinných holdingů

pracovat, musejí být podle něho připravení na specifické situace vyplývající z

„odlišné DNA“ těchto společností.
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„Mezinárodní firmy, například z Dubaje, Bahrajnu či Londýna, jež se zaměřují na

vyhledávání vrcholných manažerů, často místnímu trhu nerozumějí, a proto jsou

výsledky jejich práce problematické,“ tvrdí Al-Nassir. Dle něho headhunterské

firmy při obsazování postů v bankovnictví nebo ve státní správě občas plně

nechápou saúdskoarabskou kulturu, a proto je pro ně obtížné vytipovat vhodné

kandidáty. Jimi vybraní lidé pak odcházejí za tři až osmnáct měsíců, což

zaměstnavateli neprospívá.

„Přivést do Saúdské Arábie cizince, který místní trh vůbec nezná, a udělat z něho

výkonného ředitele, nebývá úspěšné,“ domnívá se Al-Nassir. Navzdory tomu mají

dle něho zahraniční manažeři v Saúdské Arábii šanci uspět. Musejí se však

přizpůsobit a nesmí hrozit, že kvůli lepší příležitosti brzy opustí místo. Potřebné

kvality prý mají spíše vrcholní manažeři z rozvíjejících se zemí než z vyspělých

států.
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