
 

Global Executive Search Partnership mở rộng khả             
năng phục vụ khách hàng, kết nạp thêm 8 công ti                     
thành viên 
IRC Global Executive Search Partners phục vụ khách hàng tại hơn 40 quốc gia trên cả 6                 

châu lục 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Ngày 19 tháng 6 năm 2014 - IRC Global Executive Search                   

Partners, một trong những đơn vị tuyển dụng Nhân sự Cấp cao hàng đầu chuyên phục vụ cho hơn                   

2,000 công ti trên toàn thế giới, đã mở rộng đáng kể khả năng phục vụ khách hàng của mình thông                     

qua việc kết nạp thêm 8 thành viên là những công ti tầm cỡ quốc tế; mở rộng tầm ảnh hưởng toàn                      

cầu của mình đến thị trường tuyển dụng nhân tài của hơn 40 quốc gia trên cả 6 châu lục. 

 

Kể từ tháng 1, IRC Global Executive Search Partners đã có thêm một số thành viên mới: 

● IRC Tây Ban Nha 

● IRC Thụy Điển 

● IRC Nhật Bản 

● IRC New Zealand 

● IRC Hoa Kỳ (New York) 

● IRC Kazakhstan 

● IRC Argentina & Chile 

● IRC Ireland 

Việc bổ sung các công ti thành viên mới cho IRC Global Executive Search Partners đã đưa IRC trở                   

thành một trong 10 đơn vị Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao lớn nhất thế giới - đánh dấu sự có mặt của                       

công ti đến hơn 75 văn phòng trên thế giới, với hơn 300 chuyên gia tư vấn hoạt động trong hầu hết                      

tất cả các lĩnh vực. 

 

"Các thành viên mới của chúng tôi đã mang đến sự cân bằng địa lí mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác                      

của IRC. Bây giờ chúng tôi là đơn vị Tuyển dụng Cấp cao hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình                      

Dương, Châu Mĩ cũng như Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA)." Ông Malcolm Ducan, Chủ tịch                  

Hội đồng thành viên IRC cho biết. "Mỗi thành viên mới của chúng tôi đều mang đến cái nhìn sâu sắc,                     

quan điểm và thông tin thị trường cho các khách hàng song song với cam kết lấy khách hàng làm                    

trung tâm của IRC." 

Ông Ducan chia sẻ các thành viên mới của IRC từ lâu đã là những đơn vị dẫn đầu trên thị trường cũng                       

như trong ngành của họ và đã cung cấp lãnh đạo toàn cầu cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực. 
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"Đối tác của chúng tôi tại New York hiện đang là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Bất Động sản và                      

thành viên tại Nhật Bản thì hiện đang làm với tôi cho việc tuyển dụng vị trí Giám đốc Quốc gia cho                      

công ty công nghiệp lớn." Ông Ducan bổ sung. "Đây là giá trị trước mắt mà khách hàng của chúng tôi                     

muốn và mong đợi từ các thành viên của IRC. Các chuyên gia của IRC luôn cung cấp cho khách hàng                     

của mình dịch vụ tuyệt vời và cam kết mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi không chỉ                      

cam kết, qui trình làm việc của chúng tôi luôn được đánh giá vào báo cáo lại cho khách hàng để họ có                       

thể kiểm chứng 

 

Gần đây, với việc mở rộng IRC đến EMEA, công ti đã trở thành một trong những công ti tuyển dụng                     

lớn nhất thế giới trong khu vực. "Đồng nghiệp IRC mới của chúng tôi đã mang lại rất nhiều kiến thức                     

ngành trong quan hệ hợp tác," Ông Patrick Westerburger, thành viên của IRC Executive Board cho                

biết. "Các tư vấn viên hàng đầu của EMEA là chuyên gia trong các lĩnh vực về khoa học đời sống,                     

công nghiệp, bất động sản và hàng tiêu dùng nhanh." Ông bổ sung thêm 

 

"Rất nhiều thành viên của chúng tôi đang được hưởng lợi từmôi trường kinh tế tích cực và điều đó                     

thật tuyệt vời bởi các chuyên gia tư vấn mới đã sẵn sàng làm việc xuyên biên giới với các đồng                     

nghiệp IRC thuộc các nước khác. Bằng cách này chúng tôi thực sự có thể bổ sung giá trị và kết nối thị                       

trường đặc biệt cho các khách hàng toàn cầu của chúng tôi," Ông Westerburger nói. 

Mỗi thành viên mới của IRC mang đến kinh nghiệm làm việc chuyên biệt với khách hàng và hứa hẹn                    

cam kết hợp tác với các chuyên gia tư vấn tuyển dụng trên phạm vi toàn cầu, qua đó mở rộng tầm                      

nhìn, nguồn lực và sự hiểu biết sâu sắc cần thiết để kết nối khách hàng IRC với các nhà quản lí đẳng                       

cấp thế giới qua vai trò lãnh đạo. 

 

Về IRC Global Executive Search Partners  

IRC Global Executive Search Partners là công ty hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực tìm kiếm                  

Nhân sự Cấp cao toàn cầu, với thành tích hoàn thành hơn 25,000 yêu cầu tìm kiếmứng viên của trên                     

2,000 khách hàng cho nhiều vai trò quản lý điều hành ở nhiều phân khúc, ngành nghề khác nhau.                   

Khách hàng của IRC bao gồm những tập đoàn đa quốc gia đến các công ty quy mô trung bình, họ sẽ                      

có lợi thế khi được làm việc với các công ty nội địa hàng đầu ở các nước, giúp họ tiếp cận với kiến                        

thức của chuyên gia về thị trường nội địa, với sự nhanh nhạy và tận tâm của các doanh nghiệp tư                     

nhân và với khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của một liên minh vững mạnh. Với sự nở rộ của                      

các công ty tuyển dụng nhân sự hàng đầu trên khắp các nước thuộc khu vực EMEA (châu Âu, Trung                    

Đông, và châu Phi), châu Mỹ, Châu Á và châu Úc, IRC Global Executive Search Partners có hơn 300                   

chuyên gia tuyển dụng Nhân sự Cấp cao lành nghề làm việc tại hơn 40 quốc gia trên 6 châu lục. Là                      
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một trong 10 công ty Tuyển dụng lớn nhất thế giới, IRC đã và đang cung cấp các giải pháp tuyển                     

dụng nhân sự cấp cao phù hợp và hiệu quả cho khách hàng trong 20 năm qua.  

 

Để có thêm những thông tin khác về IRC Global Executive Search Partners, vui lòng ghé thăm chúng                  

tôi tại website www.IRCsearchpartners.com. 

 

Liên hệ:  

Ông Tom Vovers 

Tổng Giám đốc 

Email: 1@hr2b.com 

Điện thoại: +84 93 9559 093 

www.ircsearchpartners.com  
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