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Eveniment important de raportat : Schimbări în conducerea Med Life S.A.
Raport curent conform art. 113 pct. A lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006 CNVM privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare

MedLife anunță numirea lui Radu Petrescu în funcția de director de HR
Radu Petrescu a fost numit noul Director de Resurse Umane (HR) al companiei MedLife, liderul pieței de
servicii medicale private din România. Cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, acoperind responsabilități
complexe de management și proiecte de consultanță, Petrescu va coordona politicile de resurse umane pentru
Grupul MedLife, cu un efectiv de peste 5.000 de angajati.
Radu Petrescu are o experință extinsă în sfera resurselor umane din industriile farma și FMCG, coordonând
proiecte de recrutare pe scară largă și proiecte de management al performanțelor. A ocupat funcția de HR
Manager, Europa Centrală și de Est, pentru Danone. Anterior a profesat în domeniul farmaceutic unde a deținut
poziția de Operations Manager, HR Operations Europe, în cadrul companiei Pfizer, dar și în domeniul serviciilor
de consultanță și audit, unde a activat pentru PricewaterhouseCoopers (PWC).
Absolvent al facultății de sociologie, din cadrul Universității București, Radu Petrescu a urmat și un program de
masterat în cadrul aceleiați instituții.
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