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ABSL představila strategické partnery pro rok 2016
Asociace ABSL podepsala smlouvu o spolupráci se strategickými partnery pro
rok 2016. Cílem partnerství se společnostmi JLL, Grafton Recruitment a PwC je
jednak rozvoj sektoru sdílených podnikových služeb v České republice, jednak
podpora všech členů ABSL. JLL bude v tomto duchu poskytovat poradenství
v oblasti kancelářských prostor a realit, Grafton Recruitment na poli lidských
zdrojů a recruitmentu a PwC v oboru obchodních konzultací a procesů.
„Sektor sdílených podnikových služeb dynamicky roste. Do České republiky přicházejí
noví investoři a ABSL jim s pomocí svých strategických partnerů může kvalifikovaně
poradit ohledně situace na realitním trhu, trhu práce i legislativy a procesů,“ uvedl
Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodal: „Vybrali jsme si špičkové společnosti
působící dlouhodobě na českém trhu. Díky jejich zkušenostem a znalostem můžeme
nabídnout kvalifikované odborné služby pro naše stávající členy i nové investory, kteří
v ČR hledají vhodnou lokalitu pro provoz či outsourcing svých podnikových procesů.“
Všichni tři partneři navážou v letošním roce na úspěšnou spolupráci v roce loňském.
Kromě samotných konzultací a podpory pomohli partneři důkladně zmapovat český
trh, a to jak z pohledu úrovně mezd a priorit v oblasti nefinančních benefitů, tak i
preferencí v otázce pracovního prostředí. „Těšíme se na pokračování spolupráce s
ABSL, jejími členy i strategickými partnery, stejně jako na programy, které propagují
nejen sektor sdílených podnikových služeb, ale i celou Českou republiku a její města,
která lze jednoznačně doporučit jako ideální destinaci pro zřízení nových center a
rozvoj podnikatelských aktivit,“ říká Kevin Turpin, ředitel průzkumu trhu v JLL.
„Plánovaná expanze stávajících center v České republice avizuje v tomto roce nárůst
počtu zaměstnanců o 17 % a očekává se i otevření nových provozů,“ říká Jonathan
Hill, ředitel Grafton Recruitment. „To představuje velkou výzvu pro naši společnost,
protože budeme muset zabezpečit dostatek kvalitních zaměstnanců. Segment
sdílených podnikových služeb přináší zajímavé kariérní příležitosti pro kandidáty, kteří
ovládají cizí jazyky. Při splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů a znalosti
nejméně jednoho cizího jazyka jsou pro ně připraveny zajímavé mzdové podmínky,
kariérní postup i možnosti dalšího vzdělávání. Těšíme se na tyto výzvy i nové
společné projekty s ABSL.“

Společnost PwC byla součástí úspěšného příběhu ABSL od samého začátku - byla
jedním ze zakládajících členů asociace. „Úzce jsme spolupracovali s čelními
představiteli center, investory i vládními orgány s cílem zvýšit povědomí o odvětví
sdílených podnikových služeb v České republice a posílit vliv ABSL. Vítáme příležitost
pokračovat ve spolupráci s ABSL, chceme ji podpořit v jejím růstu a ambicích
prostřednictvím naší místní i globální sítě odborníků na oblast sdílených podnikových
služeb,“ uvedl Mike Jennings, Partner, Advisory Services, PwC.
O ABSL
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace
sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o
segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla
v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best
practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících
v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří
chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na
www.absl.cz.
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