Recommendations for Annette Reissfelder, PCC

I’ve had the pleasure of working with Annette for the past year as I’ve embarked on my first international assignment. It has indeed
been a journey, we have evolved the coaching from acute and reactive coaching that addressed the common day-to-day challenges to
a more beneficial holistic treatment of opportunities and challenges working in a large global organization. This evolution has allowed us to
focus on developing more meaningful long term strategies around my own career development.
I have thoroughly benefited professionally and personally from my time with Annette and I feel like I’m able to apply much of what I have
learned to my day to day interactions with professionals around the globe.
John Koch, Director, Global Strategy and Operations, MSD
Každý člověk se dostane v soukromém i profesionálním životě do fáze, kdy přemýšlí jak dál, jaké jsou další cesty ke zlepšení a osobnímu
růstu. Po více než dvaceti letech kariéry ve výrobní sféře, strávených na různých úrovních řízení, nastal pro mne tento okamžik v roce
2007... Po prvním setkání s paní Reissfelder jsme se vzájemně ujistili, že oba vidíme v budoucí spolupráci vysokou přidanou hodnotu. Pro
udržení dynamiky osobního i profesního růstu je samozřejmě nezbytné nejen chtít, ale využít i příležitostí a zdrojů, které jsou k dispozici.
Zodpovědně mohu prohlásit, že naše spolupráce v následujících letech měla významný podíl na mém osobním i kariérním růstu. Mimo její
nezpochybnitelné profesionální dovednosti je to též dané schopností poznat a přesně se přizpůsobit osobnosti a hodnotám koučovaného.
A následně toto nenásilně a velice účelně propojit s kontextem zadání i s kulturou společnosti, ve které koučovaný pracuje. Na základě
osobní hluboké zkušenosti mohu služby paní Annette Reissfelder vřele doporučit každému, kdo se nebojí vydat se na cestu sebepoznání
a tím i trvalého osobního rozvoje a zlepšování.“
Milan Jeřábek, Operations Director at DANONE JAPAN CO., LTD.
I am very passionate about my work. My coaching sessions with Annette help me to keep that passion, and to grow it further along my career
path. Back in 2007 when I first worked with Annette I was on the brink of moving from a management to an executive position. The transition
was smooth for me, as she taught me to be aware of my management style, and especially, to ask myself questions about what is happening around
me in my team, among my peers, in my management. We created a very solid basis for my further career steps, which subsequently led me abroad.
In my next career planning, I on purpose included coaching sessions with Annette again. This time I brought with me questions related to
how can I make my future jobs even better, without losing balance in my life. In our discussions, Annette brings a lot of insight, experience,
knowledge, addressing my specific needs, customizing to my specific background, to my professional values, while setting them in broader
international business and cultural perspectives. I appreciate her well calibrated feedback to sensitive topics. I found it each time hard to
explain to other colleagues why coaching with Annette is so valuable for my professional achievements, and a recommendation in writing is
even harder. That is why I simply recommend to meet Annette in person to understand.”
Top qualities: Expert, High Integrity
Jana Lässlerová, Focus Factory Manager at Continental Automotive, Regensburg
I worked with Annette for several years as my position developed from Plant Operation Manager to Plant Manager in Doosan Bobcat Plant
in Dobris, to becoming a member of the European executive team.
I appreciated Annette‘s reliability, professionalism and accountability which she showed in our work. Her professional approach enabled us
to establish a mutually trustful relationship. She used to challenge me with tough questions in order to open my mind on one hand, and was
very supportive at the same time. She helped me understand and finally demonstrate leading through questions and respecting people at all
levels as a consequence.
It was a huge pleasure to work with her. Thank you Annette!“
Rostislav Khyr, Plant Manager at Magna International
Po více než 19 letech v manažerské pozici u stejné mezinárodní společnosti jsem najednou měla pocit, jako když dítěti berou nejoblíbenější hračku. Vlivem personálních změn v lokálním i mezinárodním vedení se výrazně změnila kultura společnosti i požadavky na moji
pozici. S touto situací jsem si nevěděla rady a byla jí velmi stresována. Rozhodla jsem se vyhledat pomoc profesionálního kouče a to nejlépe
někoho, kdo není rodilý Čech a umí se dobře orientovat v prostředí mezinárodních společností. Annette jsem oslovila na doporučení mojí
kamarádky, která její služby nikdy nevyužila, ale setkala se s ní na jedné společenské akci, kde ji velmi zaujala Annettina osobnost. Na úvodní
schůzce jsme se dohodly na spolupráci. Od první chvíle Annette rozpoznala hlavní příčinu mých problémů a velmi otevřeně mi vysvětlila, co
bych měla dělat jinak. Spolupráce s ní mi pomohla opět získat tolik potřebný nadhled a to i v situacích, které svádí k rychlému úsudku bez
předchozího zvážení všech diskutovaných i nediskutovaných aspektů. Díky našim sezením se mi vrátil vnitřní klid a vyrovnanost, stejně jako
chuť a síla se pustit do něčeho nového. Na Annette si cením její vysoké profesionality v kombinaci s velice přátelským osobním přístupem
a smyslem pro humor, který dokáže mnoho situací odlehčit, aniž by diskutovaná problematika ztratila na vážnosti.“
Ivana Holá, Finanční ředitel ve společnosti PaperlinX Europe, 2014

Annette is an amazing coach and psychologist. Her insights and creativity allowed me quickly to trust her intellectually as a professional, her personality and style allowed us to build a relaxed client-coach relationship. She helped me bring into bright daylight, from the
depths of my subconscious mind, various aspects of what motivates me in life. What I learned in discussions with her about myself, about my
values and my priorities, helped me make decisions which I know I will not regret.”
Top qualities: Personable, Expert, Creative
Karel Pleva, Vice President AT Kearney
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I have known Annette for many years and highly recommend her as an executive coach. As a coach, Annette, through her experience
and expertise helps people to achieve and further develop skills and tools necessary for success in the different points of a person‘s career. She provides tools and insights into patterns and behaviour so that a person better understands both the motivation behind actions and
the impact these have on individuals and groups. Her methodology makes a person work including „homework“ to improve in a defined period of time allowing an executive to see how the coaching is making them a better leader and manager. For most executives there is no one to
challenge them or to ask non business related questions since their bosses have enough on their plate. Annette challenges senior executives
to think in different ways to find better solutions. She directs people to excellent resources that with her personal input answers the questions
executives may be uncomfortable asking at work but are essential to further develop their career and personal success.”
Carlyse Evans, Chief Operating Officer at Baker & McKenzie Toronto

Koučing s Annette Reissfelder mi pomohl v několika klíčových oblastech. Během naší spolupráce jsem se dokázal s odstupem podívat
na sebe a svoji práci. Mohl jsem bez zábran hovořit o všech problémech a otázkách, které mě trápí v řízení firmy a lidí. Ve své práci přirozeně nemám takovéhoto partnera, kterému bych se mohl svěřit a konzultovat s ním možná řešení. A kvalitní kouč, kterým Annette bezesporu
je, takového partnera představuje. Během našich sezení jsem také dokázal správně vyhodnotit svůj největší personální problém a radikálně jej
vyřešit. Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí v profesionální kariéře, ale dnes s odstupem několika měsíců ho hodnotím velmi pozitivně.
Koučing s Annette mi také pomohl ujasnit si, jak dál pokračovat ve své kariéře. Byl to pro mě velmi důležitý impuls, který jsem po téměř 20-ti
letech profesionální kariéry „uprostřed“ své produktivní etapy života potřeboval.”
Top qualities: Great Results, Expert, Good Value
Tomáš Tkačík, CEO at Business Media CZ
Spolupracoval jsem s Annette již v roce 2007 a letos opět. V obou případech mi její koučink a osobní přístup velmi pomohl, přestože
důvody se velmi lišily. Při našem prvním setkání mne Annette naučila dívat na svou práci s odstupem – uvědomit si jaké možné dopady
mohou mít má rozhodnutí, co všechno je třeba zvážit a zároveň, jak je důležité vlastní sebeuvědomění – pro koučování týmu, tak aby správně
fungoval a dosahoval co nejlepších výkonů. Při mém druhém setkání jsem společně s ní dokázal správně vyhodnotit co je příčinou personálních problémů s novými podřízenými, identifikovat skutečné důvody proč tomu tak je a především stanovit nejlepší možný postup jak jej
řešit, včetně plánu „B“. Troufám si říci, že bez její profesionální pomoci by se tak nestalo. Annette mi znovu potvrdila, že je velmi zkušený kouč
a psycholog, s mnoha zkušenostmi z managerské praxe. Děkuji za obě setkání s ní, s velmi fundovaným odborníkem.”
Martin Soukup, Focus Factory manager, Continental a.s.

Annette was very helpful during my transition… She helped me to understand how my words & actions will make an impact in
a different culture.“
Stacy Meyer, General Manager, Poland & Baltics, Johnson & Johnson

Annette Reissfelder is a professional analyst with a lot of personal experience, which allows her to deliver valuable input and helps the
client to develop her/his personal profile. Very good to work with.”
Kay Biebler, Director Rolling Stock at Solaris Bus & Coach

J’ai eu l’occasion de travailler pendant deux années avec Annette alors que j’étais Directeur Général de notre filiale Edenred en République Tchèque. J’ai fait appel à elle lorsque nous étions en train de réaliser l’acquisition 14 entreprises concurrentes. J’ai demandé
à Annette de m’accompagner dans l’intégration de ces entreprises qui faisait croitre notre entreprise 50% en revenue et en effectifs alors que
je conservais la même Equipe de Direction.
Annette m’a apporté son aide:
• Pour mieux définir les attentes de chacun de mes collaborateurs dans leur relation avec leur manager;
• Adapter mon discours et ma relation managériale à leurs besoins,
• Tirer le meilleur partie de l’équipe en place alors que nous devions faire face à un énorme challenge managérial sur une période de temps
très courte.
Cette collaboration m’a permis de négocier cette transformation d’entreprise avec succès. Deux ans Edenred est devenu le leader sur le marché des titres Restaurant en RT. J’ai beaucoup apprécié l’esprit d’écoute d’Annette, sa capacité à me faire dire et comprendre quelles étaient
les enjeux pour chacun d’entre nous, ses conseils précieux pour décider comment aborder les étapes clés pour moi de ce projet avec mes
collaborateurs et et avec mon management.”
Top qualities: Expert, Good Value, High Integrity
Berthier Bruno, Regional Director Scandinavia, GM Sweden at Edenred
Working with Annette on a difficult consulting assignment, I have appreciated her serious and professional approach to people and
issues they are facing. Respecting and supporting others she manages to stay herself: a strong personality with original views on life
and work, that challenges and inspires other people, who want something more than just live an ’ordinary life’.”
Jana Martinova, Owner, Accord Group Czech Republic

