
  
 
         PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
 

Promjene u timu Pedersen & Partners-a Hrvatska 
 
3. rujna 2014. – Zagreb, Hrvatska  – iz Pedersen & Partners, vodeće međunarodne Executive Search tvrtke je 
danas priopćeno kako će Sanja Brkić, nakon više od 6 godina na poziciji Country Managera napustiti tvrtku 
zaključno sa 30. rujna, kako bi krenula u nove poslovne izazove. 
 
Poslovanje u Hrvatskoj će na privremenoj osnovi nadzirati Mona Neagoe. Gđa Neagoe je Partner na području 
regije Adriatic te također nadzire Mađarsku, Rumunjsku i Republiku Moldaviju. 
 

Podršku Gđi Neagoe će pružati Domagoj Bedeniković, koji se tvrtci pridružuje kao 
Consultant. Gospodin Bedeniković donosi solidno iskustvo i rezultate u području 
zapošljavanja, prethodno radeći za međunarodnu tvrtku za zapošljavanje kao Managing 
Consultant te Country Manager za Hrvatsku. Prije toga, gospodin Bedeniković je imao 
uspješnu karijeru u prodaji u dvije hrvatske medijske tvrtke kao i u farmaceutskoj tvrtci u 
Londonu. 
 
“"Ponosan sam i oduševljen što sam postao dio Pedersen & Partners tima, jedne od vodećih 

Executive Search tvrtki diljem CEE. Sretan sam što ću pomoći nastaviti graditi izvrsnost po kojoj je tvrtka 
poznata – lokalno u Hrvatskoj kao i diljem regije.”, izjavio je Domagoj Bedeniković, Consultant u Pedersen & 
Partners. 
 
"Domagoj je predani profesionalac koji je pokazao solidne rezultate na prijašnjim rukovodećim pozicijama i 
uvjereni smo da će dati vrijednost našem timu na lokalnoj razini te nastaviti jačati naš ugled u Hrvatskoj. 
Također se zahvaljujemo Sanji na pruženim godinama rada i želimo joj sve najbolje u njenim budućim 
poslovnim poduhvatima.”, dodala je Mona Neagoe. 
 
 

Pedersen & Partners je vodeća međunarodna Executive Search tvrtka. Djelujemo kroz 52 ureda diljem Europe, 
Bliskog istoka, Afrike, Azije i Amerike koji su u potpunosti u našem vlasništvu. Naše vrijednosti - povjerenje, 
odnos i profesionalnost primjenjujemo u interakciji sa klijentima, kao i rukovoditeljima. Više informacija o 
Pedersen & Partners je dostupno na www.pedersenandpartners.com 
 
Ukoliko želite dogovoriti intervju sa predstavnikom tvrtke Pedersen & Partners ili imate drugi zahtjev vezano za 
medije, molimo da se javite na: Mark Anderson, Marketing & Communications Manager, 
mark.anderson@pedersenandpartners.com 
 


