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Magdalena a emigrat în SUA în 1980 i de ine cet enieș ț ăț
dubl , american  i ceh . ă ă ș ă Trei ani mai târziu, în 1983, s-a
al turat  firmei  interna ionale  de  consultan  Arthură ț ță
Andersen din Boston ca auditor. S-a întors în Republica
Ceh  imediat  dup  Revolu ia  de  Catifea  din  1990 i  aă ă ț ș
fondat  filiala  cehoslovac  Arthur  Andersen  în  Praga.  Înă
2002, filiala a fost încorporat  în re eaua interna ional  aă ț ț ă
EY fost  Ernst & Young . Ast zi,  EY are peste 1.100 de( ă ) ă
angaja i în 3 sucursale din Republica Ceh .ț ă

EDUCA IEŢ Magdalena a absolvit Universitatea din Massachusetts. Este
contabil public autorizat i membru al Institutului Americanș
de  Contabili  Publici  Autoriza i.  Ea  este,  de  asemenea,ț
auditor statutar  ceh i  membru al  Camerei  Auditorilor  aiș
Republicii Ceh .ă
Magdalena de ine un certificat de absolvire al programuluiț
Harvard Journey to the Boardroom. 

EXPERIEN  DE MUNCȚĂ Ă Magdalena a de inut pozi ia de Country Manager pentruț ț
EY în Republica Ceh  din 2008 pă ân  în decembrie 2021ă .
Din 2011 pân  în 2020 a fost i Partener al Central Clusteră ș
Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Croa ia, Bosnia( ț
i  Her egovina i  Muntenegru  i  a reprezentat  Centralș ț ș ) ș

Cluster  în  Consiliul  de  Administra ie  al  regiunii  CESAț
Europa Central , de Est i de Sud i Asia Central .( ă ș ș ă)

Sub conducerea ei,  Central  Cluster  aproape i-a  dublatș
dimensiunea într-o afacere de 220 de milioane de dolari,
cu  80  de  parteneri  i  2.500  de  oameni.  Succesul  esteș
atribuit efortului Magdalenei de a sprijini dezvoltarea de
noi servicii,  cooperarea transfrontalier ,  concentrarea peă
oameni i dedicarea în echip . În actualul rol de Partenerș ă
de tar ,  Magdalena a  fost  responsabil  de  conducereaă ă
afacerii,  a  problemelor  legate  de  parteneri  i  a  tuturorș
opera iunilor  practicii  cehe  EY.  În  ambele  roluri,ț
Magdalena a fost un model de urmat ca lider i partenerș
de sex feminin.
Magdalena are  peste  30 de ani  de  experien  vast  înță ă
furnizarea  de  servicii  de  audit  i  consultan  pentruș ță
afaceri.  În timpul practicii  sale s-a specializat  în audit iș
alte  proiecte  pentru  clien i,  în  principal  din  industriileț
farmaceutice,  de  produc ie  i  imobiliare,  atât  pentruț ș
companii  multina ionale de top,  cât  i  pentru companiiț ș



cehe.

Magdalena a primit titlul de Cea Mai Influent  Femeie deă
Afaceri  în  cadrul  sondajului  Top25  Women  în  Czech
Business,  realizat  anual  de  ziarul  cotidian  Hospodarske
noviny  în  2007  i  acum este  membr  a  juriului.  Ea  seș ă
claseaz  în mod regulat printre cele mai influente 50 deă
femei din Republica Ceh  realizate de revista Forbes. Eaă
contribuie cu comentarii i articole în mass-media ceh  iș ă ș
particip  activ la conferin e de afaceri.  Magdalena este,ă ț
de asemenea,  sus in tor de bronz al  Teatrului  Na ionalț ă ț
din Praga de mul i ani.ț

EXPERIEN  CONSILIUL NON-PROFITȚĂ
Camera de Comer  American  din Republica Cehț ă ă
Membru al Consiliului de Administra ie din 2004 în 2006ț (
 2008 ales Pre edinte– ș )

CARE agen ie umanitar  interna ional  major( ț ă ț ă ă)
Membru în Consiliul de Administra ie din 2017ț

Trustul Na ional Ceh organiza ie independent  cu scopulț ( ț ă
de a conserva mo tenirea natural  i culturalș ă ș ă)
Membru al Consiliului de Supraveghere din 2017

Universitatea din New York din Praga institu ie privat  de( ț ă
înv mânt superiorăță )
Membru al Consiliului Consultativ Extern din 2019

Espira Investments fond de capital privat care investe te( ș
în companii cu echipe de management diverse în materie
de gen)
Membru al Consiliului Consultativ din 2019
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