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SAINT-GOBAIN WYRÓŻNIONY TYTUŁEM "TOP EMLOYER GLOBAL"
SIÓDMY ROK Z RZĘDU

WAŻNY ATUT DLA POZYSKIWANIA UTALENTOWANYCH PRACOWNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
STRATEGICZNEGO PLANU "GROW & IMPACT"

Już siódmy rok z rzędu Saint-Gobain otrzymuje certyfikat "Top Employer Global" przyznawany
przez Top Employers Institute na podstawie audytu obejmującego ponad 400 praktyk z zakresu
warunków zatrudnienia, a w szczególności procesów HR i rozwoju kariery. Grupa jest jedną
z 11 firm na świecie, które otrzymały ten tytuł. W Polsce tytuł Top Employer Polska jest z nami
już od 9 lat. W tym roku Grupa Saint-Gobain wyróżniła się przede wszystkim aspektami, które
integrują pracowników i zbliżają ich do siebie, tworząc w ten sposób poczucie przynależności
do organizacji, czyli wartościami, etyką i uczciwością. Doceniono również dobre wyniki
w zakresie strategii firmy, przywództwa i strategii rekrutacji.
Tytuł Top Employer Global 2022 został przyznany Saint-Gobain w oparciu o certyfikację
przeprowadzoną w 38 krajach Grupy, czyli w dwóch krajach więcej w porównaniu z 2021 rokiem
(Egipt i Wietnam zaliczyły ją po raz pierwszy). Należą do nich: Argentyna, Australia, Austria, Belgia,
Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Indie, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Arabia Saudyjska, Południowa Afryka, Korea Południowa, Hiszpania,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone
i Wietnam.
“Certyfikat "Top Employer Global" jest istotnym atutem dla realizacji naszego nowego planu
strategicznego "Grow & Impact". Potwierdza on, że jesteśmy dobrze przygotowani
do pozyskiwania i utrzymywania odpowiednich, utalentowanych pracowników, niezbędnych
do realizacji naszych ambicji. Wyniki te znajdują również odzwierciedlenie w naszym globalnym
badaniu wewnętrznym opinii pracowników, które od czasu jego zainicjowania i wdrożenia planów
strategicznych "Transform & Grow", a obecnie "Grow & Impact", stale się poprawiają: 85%
pracowników Saint-Gobain poleca Grupę jako dobre miejsce do pracy, a 89% twierdzi, że są dumni
z pracy w Saint-Gobain. Od siedmiu lat certyfikat "Top Employer Global" zachęca nas do dalszego
rozwoju,” powiedziała Claire Pedini, SVP. ds. HR i CSR.
„Nasz plan strategiczny Grow&Impact, aż w połowie swoich priorytetów dotyka kwestii związanych
z tym co chcemy robić dla świata i dla ludzi, w tym dla naszych pracowników. Chcemy dbać, aby
nasza firma każdego dnia stawała się lepsza poprzez tworzenie różnorodnych zespołów z wysokim
poczuciem przynależności. Chcemy konsekwentnie umacniać kulturę zaufania, współpracy
i dawania autonomii. Na koniec poprzez nasze codzienne działania, chcemy pokazywać
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odpowiedzialność środowiskową i społeczną biznesu. A to jest możliwe tylko dzięki
zaangażowanemu zespołowi,” mówi Monika Kołodziejczyk, Dyrektor HR Grupy Saint-Gobain
w Polsce.
O SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuuje
materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie
renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa
i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność.
Zobowiązanie Grupy wyraża się w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.
Wartość sprzedaży w 2020 roku: 38,1 mld EUR.
Ponad 167 000 pracowników w 72 krajach
Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.
Więcej informacji o Saint-Gobain znaleźć można na naszej stronie,
www.saint-gobain.com oraz na Twitterze @saintgobain
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