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Lidský přístup
k lidským zdrojům
Více než 15 let jsme ve spojení s experty

napříč pharma trhem.



Exkluzivní zaměření na pharma trh

Talent Acquisition Career Transition HR & Business Consulting



Věříme ve smysluplná 
partnerství
V Human Sense propojujeme perspektivní 

společnosti s experty, kteří se na svět dívají 

stejným pohledem. Sdílení hodnot je klíčem 

k dlouhodobě prospěšné spolupráci podporující 

další růst.

Jsme součástí strategického rozvoje byznysu našich klientů.



Partnerství

Pracujeme na oboustranně smysluplných 

projektech.

Očekáváme exkluzivitu pouze na konkrétní 

projekt, nikoliv na celkovou spolupráci.

Jsme s vámi v každé situaci

Při strategickém posilování týmu, hledání

specifických talentů i nuceném

snižování stavů.

Spolehlivost a flexibilita

Hledáme nové cesty k dosažení cíle, 

pokud jsou vaše dostupné zdroje využité

na maximum.

 

Garantujeme úspěšné naplnění projektu 

v požadovaném čase a kvalitě.

Respektujeme etický přístup k businessu.

Jedinečnost spolupráce

Employer branding

Posilujeme vaši pozici na pracovním trhu.

 

Doubled know-how

Spojujeme zkušenosti a úhly pohledu 

dvou profesionálů.

Talent transfer

Oslovujeme talenty z příbuzných oborů 

a odkrýváme jim nové možnosti uplatnění.



500+
obsazených
pozic

7000+
profesních
kontaktů

30+
let profesionálních 
zkušeností



Pracovní vztah
je živý organismus
Rodí se a dospívá, nabírá i ztrácí sílu. 

Se správnou péčí zůstává produktivní dlouhá 

léta. A stejně jako život, ani pracovní vztah 

netrvá věčně.



Talent Acquisition Services

Najdeme pro vás experty, kterých je jako 

šafránu. Zhodnotíme spolu s vámi atraktivitu 

nabídky ve vztahu k realitě trhu. Pomůžeme 

vám nastavit požadavky a nabídnout benefity, 

které osloví. Představíme vám motivované 

kandidáty, kteří odpovídají potřebám firmy – 

takové, které volně na trhu nenajdete.

HLEDÁM ZAMĚSTNANCE

Career Transition Services

Nucené propouštění je nedílnou součástí práce 

v turbulentním pharma trhu. Způsob, jakým 

se firma loučí s bývalými zaměstnanci, výrazně 

ovlivňuje její image na trhu práce. Nabízíme 

podporu zaměstnancům v hledání nových výzev – 

pomůžeme vaší značce získat renomé férového 

zaměstnavatele.

Ř E Š Í M  O U T P L A C E M E N T

HR & Business Consulting

Motivovaný tým s tahem na branku a neustále se 

rozvíjející business – cíl každé úspěšné firmy. 

Ať už firmu zakládáte, nebo stojíte na prahu zásadních 

změn, spolu s našimi externími partnery vám 

pomůžeme nastavit strategii práce s lidskými zdroji, 

zajistíme projektové manažery nebo nasměrujeme 

obchodní strategii do správných kolejí.

H L E D Á M  S T R AT E G I C K É  Ř E Š E N Í
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Životní cyklus zaměstnance

Talent Acquisition Hiring Process Onboarding

Systematic DevelopmentAppraisalCareer PromotionCoachingOutplacement

Market Mapping



Naše know-how
ve váš prospěch
Mapujeme aktuální situaci na pharma trhu.



Nadšeně sleduji dynamiku pharma trhu z  pohledu expanze, fúzí, akvizic 

či restrukturalizací, které se v oboru za posledních 18 let udály. Měla jsem 

možnost participovat na změnách organizačních struktur v  souladu 

s  novými požadavky trhu  – jak v  oblasti nastavení intenzivnější 

krosfunkční spolupráce, tak v  tvorbě skutečného business partneringu 

supportních rolí (HR, medical affairs…). Mým dlouhodobým zájmem jsou 

inovativní přístupy jako genová terapie, kmenové buňky, personalizovaná 

diagnostika, robotizace a další.

Mgr. Pavlína Volfová
Managing Partner

Ing. Zuzana Kovářová
Managing Partner

Nabízím expertizu napříč organizační strukturou společností z  pohledu 

commercial, medical affairs nebo back office, a to na lokální i mezinárodní 

úrovni. Zajímám se o  vysoce inovativní farmacii, jako je např. centrová 

léčba, imunologie, hematologie a  další. Spolupracuji na projektech 

strategického posilování týmů (talent acquisition) nebo při snižování 

stavů a s tím související službou outplacement. Od 2014 se aktivně věnuji 

koučování a kariérnímu rozvoji.



Spojte se s námi
a my vás spojíme s těmi, které hledáte.

Human Sense s.r.o.
Václavské náměstí 841/3
110 00 Praha 1
Česká republika

IČO: 08291209

info@humansense.cz
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