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Hogyan került a fejvadászat területére? 

A fejvadászat előtt hosszú ideig felsőoktatásban dolgoztam oktatóként és igazgatóként, s  

diákjaim számára kerestem szakmai gyakorlatra helyeket nemzetközi, elsősorban francia 

vállalatoknál, így jó kapcsolatokat alakítottam ki vállalatvezetőkkel és a Magyar-Francia 

Kereskedelmi és Iparkamarával.  Annak ellenére, hogy nagyon szerettem a 

felsőoktatásban dolgozni,  egy ideje vágytam arra, hogy közelebb kerüljek a gazdasági 

élethez, ami a 90-es évek végén nagyon dinamikus volt, újabb és újabb francia és más 

nemzetközi vállalatok érkezésével a magyar piacra. 

 

 

Milyen elvek szerint dolgozik? 

Fontos számomra, hogy nagyon magas szakmai és etikai színvonalat képviseljünk, csakis 

ezeket az elveket valló cégben tudok dolgozni.  A Megbízó igényeit mindig szem előtt 

tartva segítem őket, hogy megtaláljuk az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet, aki a 

cégkultúrába is be tud majd illeszkedni. 

Milyen Ön szerint az ideális jelölt? 

A Megbízók egyre inkább „Leadership” készségekkel rendelkező személyiségeket 

keresnek és nem az adott szektor ismerete a fő szempont.  Szeretem, ha valamiben 

kitűnik és egyedi egy jelölt, és fel tudja kelteni figyelmemet, érdeklődésemet maga iránt. 

Jó szakmai hírnévvel rendelkezzen, hiteles és elismert legyen tudása és vezetői 

képessége alapján munkatársai és a referenciák által. Az újdonságok iránti érdeklődés, 

az innovációra való nyitottság is fontos tulajdonságok számomra. A jó kommunikációs és 

meggyőző képességek, a jó és ápolt megjelenés annyira magától értetődőnek tűnnek, de 

gyakran sajnos nem így van. 
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Mit gondola a a nők helyzetéről a vezetésben? 

Nem vagyok feminista, de túl kevés nő van a felsővezetésben, pedig nagyon 

tehetségesek, szívósak, ambiciózusok. Most is dolgozom egy vezetői pozíción, és a finis 

felé tartva, ahogy gondolkoztam a jelölteken, meg kellett állapítanom, hogy több jó 

bemutatható nő van a jelöltek között, mint férfi. Persze ez szektoronként változhat. 

Szerintem a nők a kudarcból is gyorsabban, pragmatikusabban talpra tudnak állni, és 

azonnal keresik, hogyan tovább. 
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