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Agnieszka Nowocień szefową praktyki
Płac i Kadr TMF Group w Polsce
6 grudnia 2021 – W listopadzie br. Agnieszka Nowocień objęła stanowisko dyrektora praktyki
Kadr i Płac TMF Group w Polsce. Przed nią m.in. zadanie zbudowania strategii rozwoju
portfela usług kadrowo – płacowych dla ponad 800 firm obsługiwanych w Polsce oraz
potencjalnych klientów.
TMF Group jest czołową firmą świadczącą usługi biznesowe w zakresie administracji i
zgodności dla firm w obszarze rozwoju międzynarodowego – zarówno organicznego lub w
wyniku fuzji i przejęć, oraz dla funduszy inwestycyjnych. Z usług TMF Group korzysta ponad
60 proc. firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz blisko połowa z 300 największych
na świecie firm private equity.
Agnieszka Nowocień pracuje w warszawskim biurze polskiego oddziału TMF Group, który
zatrudnia ponad 500 ekspertów w Warszawie i Katowicach i jest jednym z największych
oddziałów Grupy TMF w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
Rolą menedżerki jest zarządzanie jakością usług płacowo - kadrowych dostarczanych ponad
600 polskim i międzynarodowym klientom obsługiwanym przez polski oddział, a także rozwój
biznesu TMF w tym obszarze. W tym celu zadaniem Agnieszki Nowocień będzie zbudowanie
strategii rozwoju portfela usług firmy w tym segmencie. Ponadto nowa dyrektor będzie dbała
o standaryzację usług świadczonych przez katowicki i warszawski oddział TMF Group.
Agnieszka Nowocień jest związana z TMF Group od 2017 roku. Początkowo jako menedżer
ds. płac, następnie jako menedżer ds. kadr i płac i starszy menedżer zarządzający tę
praktyką w warszawskim oddziale firmy.
Wcześniej w latach 2008 – 2017 Agnieszka Nowocień była związana z Extor S.A. spółką,
która została przejęta w 2016 roku przez TMF Group. Pełniła w tych latach w firmie
obowiązki menedżera ds. płac.

Menedżerka rozpoczęła karierę zawodową w 2005 roku w firmie International Outsourcing
Services, ostatnio kierownika działu kadr i płac.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej na wydziale Ekonomii o
specjalizacji Rachunkowość i Finanse oraz Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale
Cybernetyki, gdzie ukończyła specjalizację Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

KONIEC
O TMF Group
TMF Group jest czołową firmą świadczącą administracyjne usługi biznesowe dla firm, w
obszarze rozwoju międzynarodowego – zarówno organicznego lub w wyniku fuzji i przejęć,
oraz dla funduszy inwestycyjnych.
Z ponad 9,000 ekspertów, działających w ponad 80 lokalizacjach, jesteśmy jedyną firmą o
zasięgu globalnym, która oferuje łącznie usługi powiernicze, sekretariatu korporacyjnego,
księgowe i podatkowe oraz w zakresie kadr i płac, które mają kluczowy wpływ na sprawną
działalność firm inwestujących
i działających w wielu jurysdykcjach.
Wiemy, jak ułatwić dostęp do najbardziej atrakcyjnych rynków – bez znaczenia jak złożonych
pod kątem prowadzenia biznesu – szybko, bezpiecznie i efektywnie.
To dlatego z naszych usług korzysta ponad 60 proc. firm z listy Fortune Global 500 i FTSE
100 oraz blisko połowa z 300 największych na świecie firm private equity.
Więcej: www.tmf-group.com
O TMF Group w Polsce
Zatrudniając ponad 500 ekspertów w biurach w Warszawie i Katowicach, TMF Polska jest
jednym
z największych oddziałów Grupy TMF w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
(EMEA). TMF Polska obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych klientów i wspiera
ich w zakresie księgowości i podatków, obsługi kadrowo-płacowej oraz sekretariatu
korporacyjnego.
Więcej: https://www.tmf-group.com/pl-pl/about-us/
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