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Profile
Ο Γιώργος Α. Παντελίδης είναι Συνέταιρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, με ρόλο και ευθύνες για το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
σε εταιρικό επίπεδο . Είναι επίσης μέλος της Ηγετικής Ομάδας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Deloitte σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Γιώργος αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών και κατέχει εκτενή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στους τομείς της Στρατηγικής & Λειτουργιών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, οι τομείς ειδικότητας του συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη
Στρατηγική Εταιρικών & Επιχειρησιακών Μονάδων, τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, τον Οργανωσιακό στο Μοντέλο Οργανωτικής Δομής και Αναδιοργάνωσης, την
Μετεξέλιξη Οργανισμών σε πιο Αποδοτικά Επιχειρηματικά Μοντέλα,την Διαχείριση Επιχειρηματικών Αλλαγών, τον Σχεδιασμό και Ανάλυση των Αναγκών του Εργατικού
Δυναμικού, την Διαχείριση της Απόδοσης, την Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων, Αμοιβές & Κίνητρα, Εμπέδωση Αποτελεσματικής Εταιρικής Κουλτούρας, Διαχείριση
Ταλέντων, Υπηρεσίες Επιλογής και Πρόσληψης Στελεχών, καθώς και τη πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / εργαστηρίων, σχετικά με επιχειρησιακά θέματα
καθώς και τομείς ανθρώπινου δυναμικού.
Υπήρξε επικεφαλής σε ένα μεγάλο αριθμό έργων, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως
οργανισμοί στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, ξενοδοχεία, χρηματοοικονομικοί και τραπεζικοί οργανισμοί, καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα,
ασφαλιστικές εταιρείες, διαχείριση επενδύσεων, δικηγορικά γραφεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ναυτιλιακές εταιρείες, λιανικό εμπόριο και χοντρεμπόριο, αεροδρόμια,
εταιρείες μεταφοράς, αυτοκινητιστική βιομηχανία, εταιρείες πληροφορικής, κατασκευαστικός τομέας, τεχνολογία, μέσα & τηλεπικοινωνίες, ακίνητα, οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, φαρμακευτικές εταιρείες, δημόσια υγεία & κοινωνικές υπηρεσίες,κλπ.

Επιπρόσθετα, ο Γιώργος είναι εγκεκριμένος σύμβουλος του μοναδικού αναγνωρισμένου πρότυπου ποιότητας διεθνώς στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors
in People, και έχει στηρίξει ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών στην πιστοποίηση με το εν λόγω Πρότυπο. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης σε διάφορους
Διευθύνοντες Συμβούλους και Ανώτερους Εκτελεστικούς Διευθυντές.
Ο Γιώργος έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Manchester με πτυχίο στο Hospitality Management, από το Πανεπιστήμιο του Liverpool με μεταπτυχιακό (MBA) και
από το Harvard University με Executive Diploma ιn Leadership.
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