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Darcie Murray a Simon Ashby se stali novými partnery Pedersen & Partners 
 
13. února 2013 – Pedersen & Partners,  přední mezinárodní firma v oblasti executive 
search, s  50 stoprocentně vlastněnými pobočkami ve 47 zemích, má to potěšení oznámit 
služební postup  Darcie Murray, provozní ředitelky, a Simona Ashbyho, finančního ředitele, 
do pozice partnerů a spolupodílníků společnosti. 
 
Oba, Darcie Murray a Simon Ashby, se přidali k Pedersen & Partners v roce 2006. 
V posledních sedmi letech vybudovali světovou úroveň provozu a finančních funkcí ve 
prospěch klientů a  konzultantů společnosti Pedersen & Partners . 
 
Poul Pedersen, Řídící partner Pedersen & Partners,  to okomentoval nasledujícími slovy: 
„Darcie a Simon byli příkladem nejenom podstaty firemních hodnot, jimiž jsou důvěra, vztah 
a profesionalita, a to prostřednictvím jejich neúnavné oddanosti a věrnosti společnosti 
Pedersen & Partners, ale hráli zásadní roli v celkovém příspěvku a rozvoji firmy. Nemám 
pochyb o tom, že budou pokračovat v této schopnosti a budou nápomocni v partnerství.“ 
 
„Je to napínavé, být nedílnou součástí roustoucí společnosti světového formátu jako  je 
Pedersen & Partners, a skutečně neuvěřitelná čest být  tímto uznána partnerstvím. Máme 
společnou vizi pro budoucnost, pro kterou jsme i nadále oddáni a sjednoceni. Věřím, že 
největší úspěchy firmy leží před námi a těším se postavit se výzvě vzít Pedersen & Partners 
na další úroveň,“ dodává paní Murray. 
 
Pan Ashby také komentoval: „Jako finanční ředitel, jsem pomohl zpevnit fiskální sílu 
společnosti Pedersen & Partners, pomáhal partnerům řídit rizika ve srovnání s růstem, 
s vědomím, že základy které jsme společně vytvořili, jsou silné natolik, abychom dosáhli 
struktury 50 plně vlastněných poboček. Je mi velkým potěšením se stát partnerem a 
spolumajitelem takové neochvějné a finančně zdravé firmy, která překonala finanční krizi 
mimořádně dobře a může pokračovat ve své cestě růstu a dokonalosti.“ 
 
Pedersen & Partners je plně integrovaná společnost a je 100% vlastněna svými partnery, 
kteří všichni naplno pracují aby sloužili svým klientům. 
 
V roce 2012 společnost Pedersen & Partners rozšířila své podnikání novými kancelářemi ve 
Francii, Brazílii, Číně, Indonésii a Keňi, a také formálně přidala služby Executive Market 
Mapping, Executive Outplacement and Executive Compensation Consulting do jejich 
portfolia. 
 

 
Pokud byste si přáli domluvit rozhovor se zástupcem společnosti Pedersen & Partners, nebo měli jakýkoliv  jiný 
dotaz spojený s médii, prosím kontaktujte Marka Andersona,  manažera pro marketing a veřejnost na emailové 
adrese: mark.anderson@pedersenandpartners.com 
 
Pedersen & Partners je vedoucí mezinárodní personálně-poradenská společnost. Provozuje 50 plně vlastněných 
kanceláří ve 47 zemích: 34 kanceláří v Evropě & CIS, 7 kanceláří na středním východě a Africe,9 kanceláří v Asii 
a v Americe. Naše hodnoty, důvěra, vztah a profesionalita, se vztahují na naše vzájemné vztahy s klienty stejně 
jako s vedoucími pracovníky. Více informací o společnosti Pedersen & Partners najdete na stránkách www. 
pedersenandpartners.com. 
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