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Pedersen & Partners memperluas tim Indonesia dengan bergabungnya 
Melissa Pattiiha sebagai Konsultan yang berlokasi di Jakarta, Indonesia 
 
21 Mei, 2015 – Jakarta, Indonesia – Pedersen & Partners, Firma Eksekutif Search terkemuka 
dengan 53 kantor cabang yang tersebar di 50 negara, mengumumkan Melissa Pattiiha sebagai 
Konsultan yang berlokasi di Jakarta Indonesia.   
 

Melissa Pattiiha telah bersertifikat Analis Internasional di bidang Rekrutmen yang 
memiliki lebih dari 8 tahun pengalaman di Perusahaan Executive Search dari 
berbagai jenis industri. Sepanjang karir profesionalnya, Ms. Melissa bekerja 
sebagai konsultan Sumber Daya Manusia di perusahaan lokal maupun perusahaan 
multinasional, serta IT dan perusahaan profesional Advisory Services lainnya. 
Sebelum bergabung di Pedersen & Partners, dia adalah team lead recruiter di 
sebuah perusahaan Konsultan Sumber Daya Manusia di Jakarta. 
 

“Pedersen & Partners adalah firma executive yang terkemuka di Asia Pasifik, dan saya berharap 
dapat meningkatkan pengetahuan saya saat berkolaborasi dengan tim yang dinamis ini secara 
profesional.” kata Melissa Pattiiha, Konsultan di Pedersen & Partners.  

  
“Tim kami yang berada di Indonesia terus berkembang dengan profesionalitas 
secara regional maupun internasional. Melissa adalah seorang profesional muda, 
energik dan berkualitas yang akan memberikan nilai tambah dalam tim kami di 
Indonesia. Track record sebelumnya Melissa adalah konsultan spesialis di Sumber 
Daya Manusia, IT dan juga sebagai professional advisor; keahlian ini akan 
memberikan nilai tambah yang akan memperkuat posisi kami di pasar lokal dan 
regional.” komentar Ariadi Anaya, Client Partner & Country Manager untuk 
Indonesia di Pedersen & Partners. 

 
 

Pedersen & Partners adalah sebuah firma executive search internasional terkemuka yang 
mempunyai 53 kantor cabang di 50 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia dan benua Amerika. 
Kami memegang nilai Kepercayaan, Hubungan baik, dan Profesionalisme dalam berinteraksi dengan 
klien dan para profesional yang bekerja dengan kami. Informasi lebih lanjut seputar Pedersen & 
Partners dapat dilihat di www.pedersenandpartners.com 
 
Jika Anda ingin melakukan interview dengan perwakilan dari Pedersen & Partners, atau mempunyai 
permintaan yang terkait dengan media, Anda dapat menghubungi Diana Danu, Marketing & 
Communications Manager melalui email: diana.danu@pedersenandpartners.com 
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