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Accace successfully
completed group –
wide ISO 9001 and
ISO 27001
certification

We are proud to announce Accace Group’s certifications for ISO 27001 and ISO 9001,
as a proof of our belief that cooperation with our Clients must be done in a secure and
reliable environment.
Thus, starting August 2012, all entities within Accace Group have certified the
System of information security management according to ISO 27001:2005 and
quality management according to ISO 9001:2008. The systems allow us to work in
compliant processes among various jurisdictions; moreover, they enhance data security,
resource planning, project management, as well as cross-border communication.

The aforementioned certifications represent a crucial step in Accace Group's expansion
strategy for the current decade. According to Accace Group's CEO, Jiří Majer, the
motivation for being compliant with the standards was not just meeting a
growing demand on data securities by multinational clients, but also adding value to our
standardized systems and procedures.

International
Headquarters
changed its
business address

Accace Group’s expansion – both in number of employees and portfolio structure, as
well as in number of departments – resulted in moving Accace International
Headquarters (therefore Accace Slovakia) to a bigger office on the following address:

Administratívne centrum Petržalka
Röntgenova 26, 2nd floor
851 01 Bratislava

We are looking forward to welcome you in our new premises!
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Ingmar Booij joined
Accace as COO

Starting September 1st, Ingmar Booij is the new Chief Operating Officer of
Accace Group. As the new COO, Ingmar´s responsibilities will encompass
managing the company's day-to-day operations.
With 30 years of management experience, Ingmar is an allround international manager and executive, who has a proven
record of success.
For the last 20 years, Ingmar has played an essential role in
building a global outsourcing business specializing in
administrative services such as bookkeeping, payroll and HR
services, from a small local company to its current global size.
In 2011, Ingmar founded GOT - Global Outsourcing Team, an
international organization that brings together international
clients who want to outsource their administration and local
providers who deliver outsourcing solutions.

Ingmar has lived in Central Eastern Europe for the past sixteen years, but has
worked with clients and management teams from around the world for much longer.
Originally a Dutch national, he feels more at home in an international setting.
Ingmar Booij
Chief Operating Officer
ingmar.booij@accace.com
www.accace.com

“I have known Jiří Majer for over a decade and always admired his approach to
business and especially his focus on people, staff and clients alike, as well as his
drive to use technology in providing excellent services for a reasonable price. It was
those qualities that made me consider joining ACCACE. Since having joined
ACCACE I have learned that Jiří has excellent management and staff and that the
company is even more exciting to work for than I initially thought. Being part of a
client focused organization that has the potential and drive to expand internationally
makes it even more interesting for me, as building things is part of my very nature.”
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Accace se na úrovni
celé skupiny
certifikoval podle
ISO 9001:2008 a
ISO 27001:2005

S radostí oznamujeme, že celá skupina Accace Group se úspěšně certifikovala
podle ISO 27001:2005 a ISO 9001:2008 a dokázala tak, že naší hlavní prioritou je
poskytovat svým klientům služby spolehlivě a ve špičkové kvalitě.
Začátkem srpna 2012 prošly všechny pobočky v rámci Accace Group procesem
certifikace Systému řízení informační bezpečnosti podle ISO 27001:2005 a
Systému řízení kvality podle ISO 9001:2008.
Tyto systémy nám dovolují poskytovat služby v nejvyšší kvalitě mezi jednotlivými
jurisdikcemi, zároveň zajišťují zabezpečení dat, efektivnější plánování zdrojů a
řízení projektů a mezinárodní komunikaci.

Certifikace procesů v celé skupině Accace Group je nezbytným krokem a
předpokladem k úspěšné mezinárodní expanzi v následujícím období. Podle slov
Jiřího Majera, CEO, certifikace procesů není pouze reakcí na uspokojení
náročných požadavků našich klientů na vysokou úroveň bezpečnosti, ale také
nástrojem jak zvyšovat přidanou hodnotu našich služeb.

Centrála Accace a
zároveň slovenská
pobočka má novou
adresu

Accace Slovakia a centrála společnosti Accace se během posledních let rozrostla
na tým čítající přes 75 zaměstnanců a zároveň s tím i rozšířila porfólio svých
služeb. V této souvislosti vznikla potřeba přemístit se do větších kancelářských
prostor.
Od července 2012 tedy naše slovenské kolegy najdete na této adrese:

Administratívne centrum Petržalka
Röntgenova 26, 2nd floor
851 01 Bratislava

Těšíme se na Vaši návštěvu v nových prostorách!
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Ingmar Booij
posílíl Accace na
pozici COO

Od 1. září 2012 tým Accace posílil pan Ingmar Booij na pozici Chief Operating
Officer.
Ingmar má více než 30 let zkušeností v oblasti poradenství
s prokazatelnými úspěchy v této oblasti
V roce 2011 založil GOT – Global Outsourcing Team –
mezinárodní organizaci, která sdružuje firmy se zájmem o
outsourcingové řešení.

Ingmar Booij
Chief Operating Officer / Managing
Director Czech Republic
ingmar.booij@accace.com
www.accace.com

Ingmar je původem Holanďan, který však již 16 let žije
v zemích střední a východní Evropy. Během svého působení
v oblasti poradenských služeb spolupracoval s mezinárodními
týmy z celého světa a cítí se dobře v prostředí mezinárodní
společnosti. Ingmar bude mít v Accace na starosti řízení
každodenních procesů na úrovni celé skupiny včetně financí a
HR procesů.
“Jiřího Majera znám již více než 10 let a vždy jsem obdivoval jeho přístup
k podnikání, zejména jeho zájem o klienty i své zaměstnance stejně jako nadšení pro
využívání nejnovějších technologií k poskytování špičkových služeb za rozumné
ceny. Přesně toto bylo důvodem, proč jsem začal uvažovat o připojení se k ACCACE
a od té doby co se tak opravdu stalo, jsem zjistil, že Jiří má pod sebou skvělý tým a
pracovat v ACCACE je ještě zajímavější, než jsem se zpočátku domníval. Být
součástí firmy, která se takto výrazně zajímá o své klienty a má potencionál
mezinárodně expandovat, je pro mě více než zajímavé vzhledem k tomu, že
budování něčeho je má přirozenost.“
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