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Společnost Deloitte ČR posílila Senta Čermáková
Hlavní priority? Akcelerace startupů, upevnění pozice firmy v oblasti nových
technologií a inovací, více mladých talentů, mentoring.
Praha, 13. března 2017 – Společnost Deloitte v březnu posílila jedna
z nejzkušenějších českých manažerek: Senta Čermáková. Zaměří se na
rozvoj strategických projektů firmy, akceleraci startupů a mentoring
klíčových zaměstnanců. Zároveň bude dále napomáhat upevňování pozice
Deloitte v oblasti nových technologií a inovací. Jejím dalším cílem je přilákat
do společnosti Deloitte nadějné talenty z univerzit a nabídnout jim školení,
programy stínování či další rozvoj pod taktovkou zkušených manažerů.
Mezi její úkoly bude patřit propojení startupového prostředí s Fintech inovacemi,
posílení české pobočky z pohledu trvalé udržitelnosti a omlazení firemního portfolia.
Prostřednictvím mentoringu, stáží či tzv. programů stínování chce mladým talentům
předávat znalosti z mezinárodního technologického prostředí, s nímž má dlouholeté
zkušenosti. Startupům zase pomáhat při dalším rozvoji a růstu i mimo území ČR.
„Deloitte působí v mnoha oborech, láká mě možnost přesáhnout svůj stín v IT a
vykročit na novou cestu v poradenství a napomoci akcelerovat zavádění inovativních
technologií v auditu, právu, daních, forenzní analytice či dalších oborech, a přitom
vytvářet inovativní efekt napříč funkcemi i generacemi,“ vysvětluje Senta
Čermáková.
„Příchod Senty pro Deloitte znamená upevnění pozice technologicko-digitálního lídra
na trhu a zatraktivnění společnosti v očích mladých talentů. Chceme vytvořit
startupové prostředí založené na spolupráci, předávání zkušeností a mentoringu,
které obohatí obě strany. Senta je součástí naší nové vize, jejímž cílem je stát se
lídrem na trhu, který inovuje, vzájemně spolupracuje a vnáší do zažitých postupů
zcela nový pohled,“ doplňuje Diana Rádl Rogerová, vedoucí partnerka Deloitte ČR.
Senta Čermáková vystudovala Fakultu elektrotechnickou na ČVUT se specializací na
biokybernetiku. Technologie provázejí celý její profesní život, před příchodem do
Deloitte působila 25 let ve společnosti Hewlett-Packard, naposledy na pozici šéfky
globálních zákaznických vztahů (Worldwide Director of Customer Programs) v Hewlett
Packard Enterprise. V roce 2011 byla oceněna v rámci ankety Manažer roku.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s
ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a
každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž
označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte
Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firmách jsou uvedeny na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství
v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky
globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové
možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku
Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější
podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro
klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central
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