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Magdalena a emigrat în SUA în 1980 și deține cetățenie 

dublă, americană și cehă. Trei ani mai târziu, în 1983, s-a 

alăturat firmei internaționale de consultanță Arthur 

Andersen din Boston ca auditor. S-a întors în Republica 

Cehă imediat după Revoluția de Catifea din 1990 și a 

fondat filiala cehoslovacă Arthur Andersen în Praga. În 

2002, filiala a fost încorporată în rețeaua internațională a 

EY (fostă Ernst & Young). Astăzi, EY are peste 1.100 de 

angajați în 3 sucursale din Republica Cehă. 

 

  

EDUCAŢIE Magdalena a absolvit Universitatea din Massachusetts. Este 

contabil public autorizat și membru al Institutului American 

de Contabili Publici Autorizați. Ea este, de asemenea, auditor 

statutar ceh și membru al Camerei Auditorilor ai Republicii 

Cehă. 

Magdalena deține un certificat de absolvire al programului 

Harvard Journey to the Boardroom.  

  

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ Magdalena a deținut poziția de Country Manager pentru 

EY în Republica Cehă din 2008 până în decembrie 2021. Din 

2011 până în 2020 a fost și Partener al Central Cluster 

(Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Croația, Bosnia 

și Herțegovina și Muntenegru) și a reprezentat Central 

Cluster în Consiliul de Administrație al regiunii CESA 

(Europa Centrală, de Est și de Sud și Asia Centrală). 

Sub conducerea ei, Central Cluster aproape și-a dublat 

dimensiunea într-o afacere de 220 de milioane de dolari, 

cu 80 de parteneri și 2.500 de oameni. Succesul este 

atribuit efortului Magdalenei de a sprijini dezvoltarea de 

noi servicii, cooperarea transfrontalieră, concentrarea pe 

oameni și dedicarea în echipă. În actualul rol de Partener 

de tară, Magdalena a fost responsabilă de conducerea 

afacerii, a problemelor legate de parteneri și a tuturor 

operațiunilor practicii cehe EY. În ambele roluri, Magdalena 

a fost un model de urmat ca lider și partener de sex 

feminin. 

Magdalena are peste 30 de ani de experiență vastă în 

furnizarea de servicii de audit și consultanță pentru afaceri. 

În timpul practicii sale s-a specializat în audit și alte 

proiecte pentru clienți, în principal din industriile 

farmaceutice, de producție și imobiliare, atât pentru 

companii multinaționale de top, cât și pentru companii 

cehe. 

 



Magdalena a primit titlul de Cea Mai Influentă Femeie de 

Afaceri în cadrul sondajului Top25 Women în Czech 

Business, realizat anual de ziarul cotidian Hospodarske 

noviny în 2007 și acum este membră a juriului. Ea se 

clasează în mod regulat printre cele mai influente 50 de 

femei din Republica Cehă realizate de revista Forbes. Ea 

contribuie cu comentarii și articole în mass-media cehă și 

participă activ la conferințe de afaceri. Magdalena este, de 

asemenea, susținător de bronz al Teatrului Național din 

Praga de mulți ani. 

 

EXPERIENȚĂ CONSILIUL NON-PROFIT 

Camera de Comerț Americană din Republica Cehă 

Membru al Consiliului de Administrație din 2004 (în 2006 – 

2008 ales Președinte) 

 

CARE (agenție umanitară internațională majoră) 

Membru în Consiliul de Administrație din 2017 

 

Trustul Național Ceh (organizație independentă cu scopul 

de a conserva moștenirea naturală și culturală) 

Membru al Consiliului de Supraveghere din 2017 

 

Universitatea din New York din Praga (instituție privată de 

învățământ superior) 

Membru al Consiliului Consultativ Extern din 2019 

 

Espira Investments (fond de capital privat care investește 

în companii cu echipe de management diverse în materie 

de gen) 

Membru al Consiliului Consultativ din 2019 
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