13 februarie 2017
SAINT-GOBAIN: ANGAJATOR DE TOP ÎN ROMÂNIA ȘI EUROPA ÎN 2017
Anual, Institutul independent Top Employers recunoaște angajatorii de top din
întreaga lume în urma unei cercetări aprofundate cu privire la condițiile de muncă
pentru angajați, la modul în care o companie dezvoltă talentul acestora la toate
nivelurile organizației și la gradul de optimizare continuă a practicilor de angajare.
Astfel, Grupul Saint-Gobain din România a primit certificarea exclusivă Top Employers
în România și Europa pentru anul 2017.
La nivel local, Saint-Gobain este recunoscut pentru atenția acordată managementului
talentelor și îmbunătățirii aptitudinilor într-o cultură corporativă definită de valori puternice.
Aceștia sunt printre indicatorii urmăriți de Institutul Top Employers în evaluarea excelenței la
locul de muncă.
”Cu aproximativ 1.400 de angajați, Grupul Saint-Gobain din România promovează în mod
constant valorile sale – printre care angajamentul profesional, respectul faţă de ceilalți,
integritatea, loialitatea și solidaritatea, totul pentru a identifica parcursul profesional ideal
pentru fiecare membru al echipei. Obiectivul Saint-Gobain, acela de a fi un angajator de
referință, este acum recunoscut de una dintre cele mai importante companii de certificare din
domeniu.”, afirmă Constantin Hariton, Delegat General Adjunct al Grupului SaintGobain din România.
Înainte de a primi certificarea Top Employers, compania a fost supusă unui proces riguros de
analiză sub formă de audit independent, ale cărui rezultate au validat practicile de resurse
umane implementate de-a lungul timpului. Activitatea Grupului Saint-Gobain din România a
fost analizată urmărind criteriile:










Strategia cu privire la managementul talentelor
Planificarea forței de muncă
Procesul de integrare în companie a noilor angajaţi
Învățare și dezvoltare
Managementul performanței
Dezvoltarea leadership-ului
Carieră și managementul succesiunii
Compensații și beneficii
Cultură organizațională
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”Condițiile de muncă optime asigură dezvoltarea angajaților atât pe plan personal, cât și
profesional. Rezultatele auditului independent au indicat faptul că Grupul Saint-Gobain din
România oferă un mediu de lucru excelent, dar și inițiative creative în domeniul resurselor
umane, de la beneficii secundare și condiții de muncă, la programe de management al
performanței foarte bine contextualizate și aliniate la cultura companiei”, spune David Plink,
Președintele Institutului Top Employers.
Angajații Saint-Gobain din România își asumă cu mândrie rolul în organizație, precum
menționează Elena Diana Ioniță, divizia Building Glass: ”Cred în viitorul alături de SaintGobain pentru că Grupul a reușit să depășească limitele timpului și este cu un pas înainte,
spre viitor. Saint-Gobain este un model de inovație și dezvoltare durabilă care s-a
transformat într-un mod de viață. Nu există mândrie mai mare decât să faci parte dintr-un
Grup în care excelența înseamnă performanță constantă și rezultate concrete.”
Pentru a afla mai multe despre Institutul Top Employers și certificare, vizitați: www.topemployers.com.
Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experiență și capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului și al
materialelor de construcții, creează, produce și distribuie materiale și soluții care contribuie la bunăstarea și
viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim și în viața de zi cu zi: în
clădiri, transporturi, infrastructură și în multe aplicații industriale. Ele oferă confort, performanță și siguranță,
abordând provocările legate de construcție durabilă, de eficiența utilizării resurselor și de schimbări climatice. Cu
vânzări de 39,6 miliarde de euro în 2015, Saint-Gobain operează în 67 de țări și are peste 170.000 de angajați.
Pentru mai multe informații despre Saint-Gobain, vizitați www.saint-gobain.com și accesați contul de Twitter
@saintgobain.
În Romania, Saint-Gobain deține opt activități (Abrasives, Brodrene Dahl, Glass, Pietta Glass Working, Isover,
PAM, Rigips și Weber), cu aproximativ 1400 de angajaţi și operează 11 unități de producție în opt situri
industriale situate în Brănești, Călărași, Ploiești, Satu-Mare, Tulcea, Turda, Suceava și Vălenii de Munte.
Pentru mai multe amănunte, vizitați: www.saint-gobain.ro, contul de Facebook Saint-Gobain România, LinkedIn
Saint-Gobain România și Twitter, @saintgobain_ro.
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