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W poszukiwaniu
wyjątkowego efektu

Laur Klienta – Grand Prix
2021 dla BPS Leasing S.A.

Jako konsumenci często stajemy przed dylematem,
czy wybrać droższy produkt, czy zdecydować się na
tańszy – często o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają
nam producenci, wprowadzając na rynek doskonałej
jakości produkty, często w rozsądnych cenach.

Firma BPS Leasing po raz kolejny została wyróżniona
Godłem Laur Klienta w kategorii usługi leasingowe
w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie.
Tym razem spółka znalazła się w gronie zdobywców
elitarnego tytułu Laur Klienta – Grand Prix 2021,
który otrzymują marki posiadające kluczowe
czynniki wpływające na ponowny wybór określonych
produktów lub usług. Jest to potwierdzenie
ugruntowującej się pozycji spółki na rynku.

Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo, bardzo szeroka.
Czym kierować się podejmując decyzje, skoro każdy z produktów
wg producenta jest najlepszy?
Po pierwsze, należy zdać sobie
sprawę, że to, co mówi producent
jest przede wszystkim reklamą.
Dlatego w poszukiwaniu opinii
warto zapoznać się z ocenami
konsumentek. A tych jest wiele
zarówno w sieci, jak i poza nią.
Jest wiele portali internetowych, na których można przeczytać recenzje produktów, na wielu
z nich można dodać swoją. Tworzona w ten sposób baza jest doskonałym kompendium wiedzy. Szukając
opinii, należy jednak zachować
ostrożność, ponieważ producenci
bądź firmy marketingowe na ich
zlecenie także dodają tam recenzje,

co zaburza rzetelny obraz danego
produktu. Kolejnym źródłem opinii
w sieci są wpisy blogerek. Ich zadaniem jest testowanie produktu oraz
wyrażenie swojej opinii. Dostają
za to wynagrodzenie i produkty
na własność, tylko czy taka opinia
będzie obiektywna?
A co poza siecią? „ Analogową”
formą rekomendacji są nagrody,
jakie otrzymuje dany kosmetyk.
Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ producenci umieszczają je na
opakowaniach swoich produktów
oraz w ich reklamach. Dla konsumentów, którzy szybko potrzebują
zdecydować się na zakup, a także
tych którzy nie mają czasu szukać
opinii w internecie lub po prosu
nie mają aktualnie dostępu do internetu stanowią one doskonałą
wskazówkę. Jedną z takich nagród

jest Laur Konsumenta. Można go
znaleźć na opakowaniach polskiej
marki Kolastyna czy amerykańskiej Palmer’s. Laur Konsumenta
jest jedną z ciekawszych form rekomendacji, ponieważ jest to plebiscyt popularności, w którym to
sami klienci, na różnych portalach
głosują na ulubione marki.
Rynek kosmetyczny niewątpliwie stale rośnie. Wzrost ten jest
spowodowany coraz większymi
oczekiwaniami, a także rosnącą
świadomością zakupową. Nie zawsze oczekujemy, by kosmetyki
działały cuda. Chcemy, by po prostu dobrze działały i czasem po
prosu potrzebujemy pomocnej dłoni, która przeprowadzi nas przez
ten gąszcz produktów, a czy będzie
to Laur Konsumenta, czy wpis na
forum – nieważne.

BPS Leasing to spółka z ponad 10-letnim doświadczeniem
w branży leasingowej, należąca do
Grupy BPS, tworzącej największe
zrzeszenie banków spółdzielczych
w Polsce. Do zrzeszenia należy
ponad 64% wszystkich banków
spółdzielczych działających na
naszym rynku. Zrzeszenie BPS
tworzy Bank BPS oraz 325 zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. Spółka finansuje zarówno
wszelkiego rodzaju pojazdy, jak
i maszyny i urządzenia, fotowoltaikę a także, jako nieliczna na
rynku, nieruchomości i lokale
o przeznaczeniu komercyjnym.

– Bardzo się cieszymy, że Klienci w Polsce rozpoznają spółkę BPS
Leasing i niezmiennie obdarzają nas zaufaniem. Dzięki temu już po raz
kolejny z rzędu możemy cieszyć się wspaniałą nagrodą, jaką jest Laur
Klienta. To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest
przez obiektywne i niezależne jury. Dziękujemy za każdy głos oddany
na BPS Leasing. Mogę Państwu obiecać, że tytuł jest dla nas zachętą
do dalszej wytężonej pracy, a przede wszystkim do utrzymywania jakości
świadczonych usług.
Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing S.A.

WYBIERAM ACARD Z POTRZEBY SERCA!
Acard. Skład i postać: Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca
lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego
udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów
długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki. Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek
substancję pomocniczą leku; u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu
na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa;
tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2020.03.13

ACRD/785/01-2021

Każde opakowanie leku Acard to 5 gr na ratujące życie programy
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM
LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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Superklimat w domu i superniskie
rachunki za ogrzewanie
Większość z nas chciałaby mieszkać komfortowo w ciepłym domu zimą oraz
przyjemnie chłodnym latem i do tego z minimalnymi rachunkami za ogrzewanie
czy klimatyzację. Jak to osiągnąć? Odpowiedź jest prosta, wystarczy dobrze
ocieplić ściany budynku sprawdzonym materiałem izolacyjnym. Jakim?
Najlepiej markowym styropianem Termo Organiki – najczęściej stosowanym
i najbardziej ekonomicznym izolatorem w polskim budownictwie.

krok
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Termo Organika to największy
producent wyrobów do izolacji
ze styropianu w kraju oraz jedna z największych firm w tym
segmencie rynku w Unii Europejskiej. Założona ponad 20 lat
temu firma dostarcza odbiorcom
najwyższej jakości płyty styropianowe do ocieplania budynków, od
2012 roku również Kompletny
System Ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS). – Posiadamy 4 nowoczesne fabryki styropianu
oraz najnowszej generacji zakład
chemii budowlanej. We wszystkich fabrykach firmy znajdują
się nowocześnie wyposażone
laboratoria kontrolno-badawcze, kompleksowo kontrolujące
jakość produkcji oraz prowadzące
prace nad nowymi materiałami
i technologiami ociepleń – mówi
Krzysztof Krzemień, dyr. ds. tech.
Termo Organiki.
Jednym z owoców tej pracy
było wprowadzenie na rynek
unikatowego styropianu w kropki tzw. Dalmatyńczyka. Kropki
na styropianie to znak firmowy
gwarantujący wysoką jakość
materiału izolacyjnego i odróżniający produkt Termo Organiki
od innych dostępnych na rynku.

Firma rocznie produkuje prawie
2 miliony metrów sześciennych
styropianu, co pozwala skutecznie
ocieplić od fundamentów aż po
dach ponad 50 tysięcy domów.

Ale Termo Organika to nie tylko
najlepszy styropian. Lider rynku
dostarcza ponad 50 najwyższej
jakości produktów, w tym wielokrotnie nagradzany Kompletny

System Ociepleń. Jego zastosowanie to gwarancja najlepszych parametrów docieplenia i pokaźnych
oszczędności. Termo Organika
to ciepło, które się opłaca.
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Rekordowa zbiórka Lidla
9 mln zł zebranych środków na WOŚP!
Już po raz dwunasty Lidl Polska i Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrali razem
w słusznej sprawie! W trakcie Wielkiego Finału,
w niedzielę 31.01, padła rekordowa kwota
ze strony Lidla – 9 mln zł! Środki te zostaną
przekazane na realizację celów 29. Finału
WOŚP – wsparcie laryngologii, otolaryngologii
oraz diagnostyki głowy i tym samym pomogą
potrzebującym pacjentom, głównie dzieciom.
Jak co roku, w trakcie Wielkiego
Finału WOŚP, 31.01 wszyscy widzowie, partnerzy i darczyńcy czekali z zapartym tchem na pierwsze
wyniki i podsumowania zbiórek
WOŚP. Dla Lidl Polska to już 12 lat
współpracy z Fundacją WOŚP i tym
samym 12. Wielki Finał. Zbiórki
pieniężne w sklepach Lidl Polska
trwały tym razem 6 tygodni i zaowocowały rekordowym wynikiem zebranych środków – 9 mln
zł. Od początku współpracy sieci
z Fundacją to łącznie aż 33 mln zł
na realizację celów zbiórek. W tym
roku cel jest jak zawsze ważny i potrzebny – 29. „Finał z głową” wspiera laryngologię, otolaryngologię
oraz diagnostykę głowy dzieci.
– Podziękowania należą się
przede wszystkim klientom i pracownikom Lidl Polska. Po raz kolejny dokonaliśmy wspólnie wielkiej
rzeczy – przekazaliśmy aż 9 mln
zł na WOŚP, to rekord naszych dotychczasowych zbiórek. Łącznie,
przez 12 lat naszego zaangażowania w zbiórki WOŚP zebraliśmy
33 mln zł. Kiedy rozpoczynaliśmy
kwestę w naszych sklepach przed
świętami, nie przypuszczałem, że

osiągniemy tak wiele. Cieszę się,
że te pieniądze realnie wesprą cel
29. Finału WOŚP, w tym oddziały
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy. Jestem
dumny z zespołu Lidl Polska, który
liczy w tej chwili ponad 23 000
osób. Znowu odnieśliśmy sukces!
– komentuje Włodzimierz Wlaźlak,
Prezes Zarządu Lidl Polska.
Chociaż zbiórki do skarbon
już się zakończyły, aukcje WOŚP
nadal trwają, w tym licytacja Karola
Okrasy przy współpracy z Kuchnią
Lidla. W tym roku jest to kolacja dla
dwóch osób w restauracji Platter by
Karol Okrasa, która zostanie przygotowana i zaserwowana przez
samego Karola: https://allegro.
pl/oferta/karol-okrasa-kolacja-w-restauracji-platter-10106194696
oraz https://rzeczyodserca.pl/
qmry5q. Aukcja potrwa do 14.02.
Zapraszamy!
Działania Lidl Polska wiążą się
z codziennymi spotkaniami i bezpośrednimi relacjami z wieloma
ludźmi. Sieć jest częścią lokalnych
społeczności wszędzie tam, gdzie
znajdują się sklepy Lidl, centra
dystrybucyjne, biura ekspansji

oraz centrala. Dzięki obecności
w wielu regionach Polski firma
ma możliwość poznania różnych
potrzeb i kwestii społecznych ważnych dla klientów, pracowników
oraz ich rodzin. Lidl Polska chce
przyczyniać się do pozytywnych
zmian społecznych i pomagać tam,
gdzie istnieje taka potrzeba, łącząc
potencjał ogólnopolskiej sieci, która ma możliwość zaangażowania
wielu ludzi w wybrany temat, z siłą
zaangażowania na poziomie lokalnym i szybką reakcją na potrzeby
społeczne zauważane przez pracowników Lidl.
Jako odpowiedzialna firma Lidl
wpływa na jakość życia społecznego, dbając o jakość i dobór oferowanych produktów, a także promując
zdrowe nawyki żywieniowe. Pozytywny wpływ społeczny firmy
to także tworzenie bezpiecznych,
przyjaznych warunków pracy. Zaangażowanie firmy w realizację
inicjatyw charytatywnych stanowi
uzupełnienie tych priorytetów.
Społeczne zaangażowanie Lidl
Polska widoczne jest na wielu
płaszczyznach. Sieć współpracuje
m.in. z organizacjami społecznymi,
przeprowadza zbiórki żywności,
realizuje darowizny rzeczowe
oraz finansowe. Współorganizuje
również wydarzenia charytatywne
i sportowe, angażuje klientów i całe
społeczności przy wykorzystaniu
szerokiego wachlarza kanałów
komunikacyjnych. Pracownicy
Lidla entuzjastycznie podchodzą
do podejmowanych działań i chętnie biorą w nich udział.
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Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan?
Nakłady finansowe? A może po prostu szczęście?
Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa
jest inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny
Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to,
aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty
gospodarcze cechujące się wzorcową polityką
personalną, która przekłada się na wysoką jakość
produktów i usług. Spośród tysięcy podmiotów
gospodarczych działających na terenie całego
kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które
mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku
i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

Rozmowa z Tiną Dej, Dyrektorem Programu
Solidny Pracodawca Roku
– Proszę powiedzieć w kilku słowach, czym jest projekt
Solidny Pracodawca Roku
– Nasz projekt jest jednym
z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Od lat weryfikujemy tysiące podmiotów
gospodarczych pod względem
prowadzonej polityki personalnej.
Nasze działania to nie tylko research w lokalnym środowisku, ale
również wewnętrzna weryfikacja.
Nie przesadzę jeśli powiem, że
firmy, którym udało się przejść
proces pozytywnie, znalazły się
w elitarnym gronie podmiotów
wiodących prym na naszym rodzimym rynku pracy. Celem programu Solidny Pracodawca Roku
jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie
tych, którzy w swojej działalności

promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą
się własnymi doświadczeniami na
łamach ogólnopolskiej prasy.

– Jaki jest cel tej inicjatywy?

– Tak jak wcześniej wspomniałam celem projektu jest wyłonienie oraz wsparcie medialne
podmiotów, których działania
w zakresie HR są godne naśladowania. Nadrzędną cechą jest
potwierdzenie rzetelności, odpowiedzialności, a przede wszystkim solidności danej organizacji.
Wyróżnienie tytułem Solidnego
Pracodawcy Roku daje jasny
przekaz o tym, że dana firma jest
liderem w dziedzinie zarządzania
najistotniejszym kapitałem każdej
organizacji, czyli ludźmi. W konkurencyjnym otoczeniu nie ma

CZUJESZ SIĘ SOLIDNYM
PRACODAWCĄ?
UWAŻASZ, ŻE FIRMA, W KTÓREJ
PRACUJESZ ZASŁUGUJE
NA TEN PRESTIŻOWY TYTUŁ?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL

istotniejszej cechy niż solidność.
Świadomość, iż dany podmiot uzyskał takie wyróżnienie utwierdza
w przekonaniu, że będzie on nie
tylko świetnym pracodawcą, ale
również partnerem biznesowym.
– Jakie korzyści przynosi
pracodawcy udział w tym projekcie?

– Wiemy jak ważny w dzisiejszych czasach stał się Employer Branding, szczególnie
w dobie rynku pracy, który jak
to się zwykło już mówić należy
do pracowników. Wymaga on
od pracodawców takich działań,
które pozwolą w pełni wykorzystywać potencjał całego przedsiębiorstwa. W konkurencyjnym
otoczeniu przedsiębiorstwom
coraz trudniej wyróżnić się na

tle pozostałych podmiotów, tym
samym pozyskanie specjalistów,
wymaga od nich dodatkowych
działań. Firmy chcą zatrudniać
rzetelnych pracowników, ale
też takich, którzy zostaną w ich
strukturach na lata. W związku z tym podejmują działania
zmierzające do uzyskania cech
unikatowych, którymi przekonają
potencjalnych kandydatów do
tego by stali się częścią ich organizacji.
– Czy zauważyła Pani na
przestrzeni lat zmiany w organizacji i zarządzaniu firm
w Polsce?

– Tak, oczywiście. Rynek pracy w Polsce oraz kultura zarządzania organizacjami są bardzo
dynamiczne, a ich zmiany idą ze

sobą w parze. Kwestie płacowe
to niezwykle istotny element dla
każdego pracownika i to pewnie
nigdy się nie zmieni z logicznych
względów. Jednak istotną wartością stały się rozbudowane
działania dotyczące polityki
personalnej takie jak możliwość
podnoszenia kwalifikacji, awans
czy realizacji ambicji oraz planów
nie tylko zawodowych. Dziś pracownik chce być postrzegany jako
część organizacji. Ukierunkowany
jest na rozwój, a działania takie
jak inicjatywy pracownicze, wolontariaty, imprezy integracyjne
sprawiają, że czuje się on częścią
tej struktury. Jednostką, która ma
realny wpływ na funkcjonowanie
firmy, w której jest zatrudniona.

– Firma zdobyła wyróżnienie
i co teraz..?

– Przedsiębiorstwa wyróżnione w projekcie Solidny Pracodawca Roku, nadążają za zmianami
i potrzebami dynamicznego rynku pracy w Polsce. Wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom oraz
głośno to komunikują. A my im
w tej komunikacji pomagamy,
poprzez media, które wspierają
nasz projekt. Myślę, że czołowe
i opiniotwórcze dzienniki są do
tego doskonałą platformą. Dzięki nim potencjalny pracownik  
szukający dla siebie właściwego
miejsca zatrudnienia, a zarazem
znający swoją wartość może
bardziej świadomie podejmować decyzję. Jeśli wiemy, że dany
podmiot został zweryfikowany
pozytywnie przez organizację
godną zaufania, to znak, że takie
przedsiębiorstwo zasługuje na
naszą uwagę.

Elemont kolejny raz nagrodzony
tytułem Solidnego Pracodawcy!
Kolejny rok firma Elemont wyróżnia się energią w działaniu, która umożliwiła
nam zdobycie zaszczytnego tytułu Solidnego Pracodawcy Roku 2020!
Jest to szczególne wyróżnienie zwłaszcza w tak trudnym roku jak miniony.
Tytuł pokazuje, że kolejny raz firma ma przyjemność zatrudniać pracowników,
których praca przekłada się na realną energię i tylko dzięki nim możemy działać
na tak wysokim poziomie jak wcześniej!

Elemont to nowoczesna spółka inżynieryjno-budowlana, która
od 31 lat oferuje klientom kompleksową obsługę w wielu obszarach
gospodarki – w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska.
Każdego roku firma Elemont
dokłada wszelkich starań, by dbać
o swoich pracowników i zapewniać im przyjazne warunki pracy.
W 2020 roku firma obchodziła rocznicę 30-lecia istnienia. Ta okrągła
rocznica przypadła na ciężki okres
dla pracodawców, ale też dla pracowników wielu firm. Jednak przyznany tytuł potwierdza, że jesteśmy
stabilną firmą z tradycjami, która
dba o swoich pracowników i wie,
że tylko dzięki nim może osiągać

wysoką jakość swoich działań! Jest
nam niezmiernie miło, że pośród
wielu nagród, które otrzymaliśmy
w tym roku, został nam również
przyznany tytuł Solidnego Pracodawcy. Zarówno ta nagroda, jak
i Diamenty Forbsa oraz Gazele
Biznesu, które otrzymaliśmy w tym
roku, są potwierdzeniem, że nie
zwalniamy i kolejny rok działamy
według najwyższych standardów.
W 2020 roku mimo panującej
pandemii firma Elemont nadal działała z energią i zorganizowała wiele
aktywności, które były skierowane
do naszych pracowników. Przede
wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom,
jako firma braliśmy udział w akcji

#niezwalniamy, która zakładała, że
w przypadku konieczności obniżenia kosztów w pierwszej kolejności nie będą to koszty związane ze
zwolnieniem pracowników. Akcja
była bardzo dobrze przyjęta przez
pracowników, a także przez kandydatów do pracy.
Ponadto, ponieważ nie jesteśmy
obojętni na krzywdę innych, pracownicy firmy wzięli udział w akcji
„Twoja krew, moje życie”, by w tak
trudnym okresie wspierać chorych.
Również wspólnie zbieraliśmy zabawki i ubrania dla Fundacji WeźPomóż, by wesprzeć podopiecznych
fundacji. Celem firmy jest również
promowanie zdrowego stylu życia,
dlatego dla pracowników, jak co
roku, organizowaliśmy akcje związane z jazdą na rowerze czy biegami
firmowymi. Co roku zainteresowanie pracowników tego typu akcjami
jest bardzo duże, dlatego pojawia
się ich coraz więcej.
Biorąc pod uwagę powyższe akcje oraz współpracę firmy
Elemont z uczniami i studentami,
którym oferujemy szereg możliwości w ramach naszej działalności,
organizując warsztaty, wykłady oraz
umożliwiając im odbycie praktyk
i staży w strukturach firmy, kapituła
zdecydowała się przyznać ten tytuł.

Z dużym uznaniem spotkały się
również podejmowane działania
w ramach proekologii, tj. budowa
instalacji oczyszczalni spalin, budowy farm fotowoltaicznych, czy
rozpoczęcie budowy nowoczesnego
bloku kogeneracyjnego.
Kolejnym ważnym i kluczowym
dla firmy tematem, który był brany
pod uwagę są działania prorozwojowe w naszej organizacji. Pragniemy doceniać i rozwijać potencjał
naszych pracowników, dlatego też
organizujemy liczne szkolenia wewnętrzne, których celem jest rozwój
zarówno kompetencji branżowych,
jak i interpersonalnych. W dodatku
firma wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
oferując dofinansowanie do kursów
i studiów.
Wszystkie powyższe działania
podejmujemy, aby jako firma zapewnić jakościowe świadczenie usług,
a wiemy, że nie będzie to możliwe
bez zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Ludzie są dla
nas największą wartością i wiemy, że
zwłaszcza w tak trudnym roku jak
2020 priorytetem było działać tak,
aby pracownicy czuli się bezpiecznie.
Przyznany tytuł potwierdza, że nam
się to udało, a dzięki temu mamy
jeszcze więcej energii, by działać!

