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Pedersen & Partners Baltikumi meeskonnaga liitub kaks uut 
juhtivkonsultanti 
 
13 jaanuar 2015 –Tallinn/Riia – Pedersen & Partners, rahvusvaheline tippjuhtide sihtotsingule 
spetsialiseerunud ettevõtte, 53 täielikult integreeritud esindusega 50 riigis, Baltikumi meeskonnaga 
liitub kaks uut  juhtivkonsultanti: hr. Pasi Harttunen Eestis  ja hr. Kaspars Kauliņš Lätis. 
 

Hr.Harttunen on töötanud üle kümne aasta tippjuhtide sihtotsingu ettevõtetes juhtivatel 
ametikohtadel Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus. Eelnevalt on hr. Harttunen töötanud 
juhtivatel ametikohtadel finantssektoris. Ta on olnud Sampo-Leonia (Soome) grupi 
regionaalne asepresident ning If Eesti Kindlustuse arendusdirektor ja juhatuse liige. Hr. 
Harttunen on lisaks ka  Soome-Leedu kaubanduskoja juhatuse esimees Leedus.  
 
Hr. Kauliņš omab ligi 20 aastast kogemust personalijuhtimise, tippjuhtide otsingu ja 
ärikonsultatsioonide valdkonnas. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel finanst - ja IT 
sektoris, toiduainete tööstuses, telekommunikatsiooni ning ärikonsultatsioonide 
valdkonnas.  Hr. Kauliņš on olnud Fontes Läti tegevjuht ja nõukogu  esimees ning 
töötanud personalidirektorina Hansapangas, Swedbank Grupis ja SPI Grupis.  
 

 
“Pasi ja Kasparsi liitumine meie Baltikumi meeskonnaga on tähtsaks sammuks meie juhtiva 
turupositsiooni edasiseks tugevdamiseks. Mõlemad juhid on meie regiooni hästi tundvad ja väga 
kogenud professionaalid. Pasi täiendab meie meeskonda oma märkimisväärse strateegilise juhtimise 
ja suhtehaldus kogemusega ning põhjaliku finantssektori tundmisega. Kaspars on olnud regioonis 
hästi tuntud, tippjuhtide otsingule spetsialiseerunud ettevõtte, edukas tegevjuht ja nõukogu esimees, 
lisaks omab ta ka rahvusvahelist töökogemust regioonis tuntud suurettevõtetest. Ma olen kindel, et 
Pasi ja Kasparsi  teadmised ja kogemused on oluliseks lisaväärtseks meie klientidele ja aitavad 
tugevdad meie poolt pakutavat teeenuste kõrget kvaliteeti,” ütles Evita Lune, Partner & Läti esinduse 
juht. 
 

Pedersen & Partners on rahvusvaheline tippjuhtide sihtotsingule spetsialiseerunud ettevõtte millel on 53 
täielikult integreeritud esindust 50 riigis: Euroopas, Aasias, Ameerikas, Aafrikas ja Lähis-Idas. Meie 
põhiväärtused on usaldus, suhted ja professionaalsus, millest peame alati kinni suheldes meie kõigi 
partneritega. Täiendav informatsioon Pedersen & Partners-ist on saadaval meie kodulehel 
www.pedersenandpartners.com 
 
Kui soovite intervjueerida Pedersen & Partners esindajat või teil on muid meediaga seotud küsimusi palume teil 
kontakteeruda Pedersen & Partners turundus-ja kommunikatsioonijuhi hr. Mark Andersoniga e-posti aadressil: 
mark.anderson@pedersenandpartners.com 
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