Spoznajte našo ekipo

Jolyon Richard Gough – Lastnik in operativni
director

Jolyon je strokovnjak za gradbeništvo z
mednarodnimi izkušnjami.. Njegovo sodelovanje
s Kraljevimi letalskimi silami (RAF) ga je iz
rodne Škotske vodilo na različne konce sveta
(Norveška, Kanada, ZDA, Falklandski otoki,
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Urugvaj, Brazilijo). Zanimanje za gradbeništvo
ga je po odhodu iz letalskih sil pripeljalo do
univerzitetne diplome iz stroškovnega planiranja
in članstva v organizaciji Royal Institute of
Chartered Surveyors iz Velike Britanije, ki
združuje izvedence za geodetsko stroko. Jolyon
ima več kot 12 let izkušenj v gradbeniški stroki,
v kateri je deloval na različnih področjih od
planerja stroškov do višjega komercialnega
direktorja. Kot planer stroškov je deloval na
Škotskem, Češkem in Slovaškem, kot višji
planer stroškov in komercialni direktor je delal v
letalskem oporišču Basra v Iraku, danes pa dela
kot višji komercialni direktor v Črni Gori. Jolyon
ima bogate izkušnje na področju sodelovanja s
pomembnimi mednarodnimi svetovalnimi
podjetji in tudi kot samostojni, neposredni
predstavnik naročnikov.

Zuzana Pocsova – Generalna direktorica in
vodja mednarodnih operacij
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Zuzana je strokovnjakinja za človeške vire z
večletnimi mednarodnimi izkušnjami. Te
vključujejo 7 let strokovnega dela na področju
iskanja in selekcije kadrov ter svetovanja za
upravljanje s človeškimi viri, pa tudi 4 leta
izkušenj z upravljanjem in razvojem organizacije
na področju srednje in zahodne Evrope.
Zuzana je bila del ekipe, ki je sodelovala pri
prevzemu pomembne finančne institucije,
kasneje pa se je pridružila mednarodni mreži
podjetij, ki nudijo storitve na področju človeških
virov (iskanje in selekcija, izkoriščanje zunanjih
virov pri kadrovanju in upravljanje kadrovskih
storitev). Na Slovaškem, v Franciji, Črni Gori in v
Sloveniji je uspešno ustanovila štiri podjetja, pri
njenem delu pa jo vedno vodi njena strast upravljanje in razvoj človeških virov. Najbolj jo
veseli, da za izvedbo izjemno zahtevnih nalog
najde prave ljudi. Leta 2008 se je Zuzana
preselila na Balkan, trenutno pa živi in dela med
Slovenijo in Črno Goro.

Kim Turk Križanec – predstavnica za Slovenijo
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Kim je izkušena projektna vodja in raziskovalka,
ki je študirala in delala tako doma kot v tujini
(ZDA, Francija in Španija). Kot raziskovalka je
delala tako v poslovnih kot akademskih vodah
in tako pridobila izkušnje na področju
upravljanja gospodarskih družb, družbene
odgovornosti podjetij in konkurenčnosti. Njene
izkušnje s projektnim vodenjem in svetovalno
dejavnostjo so ji omogočile, da je razvila odlične
organizacijske in vodstvene sposobnosti. Njena
formalna izobrazba sega od družbenih ved do
ekonomije, podjetništva in poslovodenja. Kim je
izjemno komunikativna, razumevajoča in
prijetna, kar je v poklicu kjer so odnosi
temeljnega pomena, velika prednost. Izkušnje in
znanje ji omogočajo, da prepozna potencial in s
svojimi naročniki ter kandidati gradi dober in
trajen odnos. Kim si prizadeva, da za svoje
kandidate najde odlične karierne rešitve in jih na
njihovi poti do uspeha vodi tako, da najde
najboljše povezave med njimi in bodočimi
delodajalci.
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Suzana Obradovic – Predstavnica ConnectU v
Črni Gori

Suzana je strokovnjakinja za iskanje in selekcijo
kadrov z lokalnimi izkušnjami. Opravila je
usposabljanje ConnectU o metodologiji iskanja
in selekcije kadrov in v dveh letih dela za
podjetje uspešno zaključila umestitev
kandidatov tako na nižje kot tudi vodstvene
položaje. Poleg iskanja in selekcije kadrov ima
Suzana ogromno znanja in izkušenj tudi na
področju delovnega prava in ostalih področjih
vezanih na izdajo dovoljenj, registracijo in
regulacijo zaposlovanja. Suzana uspešno
sodeluje na številnih projektih upravljanja za
najpomembnejše naročnike ConnectU. Uživa v
imenovanju dobrih kandidatov na pozicijo, ki jim
ugaja in izpolnjevanju naročnikovih zahtev.
Preden se je Suzana pridružila ekipi ConnectU je
dve leti delovala na področju iskanja in selekcije
kadrov v pomorski industriji.
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