ST RONY BIZNESU
NR 8 PONIEDZIAŁEK 29 LISTOPADA 2021

PLUS

DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Kantor Walutowy Alior Banku
dopasowany do potrzeb klientów
Nowoczesna wymiana
walut dla firm

Pierwszy bankowy,
w pełni internetowy
kantor wymiany walut
Alior Bank działa na polskim
rynku od 2008 roku, a w 2012
roku uruchomił Kantor Walutowy
Alior Banku – pierwszy, w pełni
internetowy, bankowy kantor
wymiany walut. Kantor Walutowy
to platforma umożliwiająca bezpłatne otwarcie i prowadzenie
rachunku w aż 23 walutach, w tym
polskich złotych i wymianę walut
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Kantor Walutowy to platforma
uniwersalna, dostępna zarówno
dla klientów indywidualnych, jak
i klientów biznesowych, niezależnie od formy prowadzenia przez
nich działalności gospodarczej. Na
uwagę zasługuje szeroki zakres
walut. Poza walutami standardowymi takimi jak euro, dolar
amerykański, funt brytyjski, czy
frank szwajcarski, Kantor Walutowy Alior Banku oferuje również
szereg innych, jak choćby korony

szwedzkie, duńskie, norweskie
i czeskie, jeny japońskie, dolary
kanadyjskie, dolary australijskie,
a nawet rzadko spotykane w ofercie dla klientów indywidualnych
baty tajskie, nowe izraelskie szekle, randy południowoafrykańskie
i wiele innych. Kantor Walutowy
dostępny jest poprzez stronę internetową kantor.aliorbank.pl, jak i w
formie aplikacji mobilnej.
– Już w 2012 roku przewidywaliśmy, że bankowość, a zwłaszcza wymiana walut przeniesie się
w znacznym stopniu do internetu
i nie pomyliliśmy się. Tworząc
pierwszy, w pełni internetowy kantor wymiany walut, przetarliśmy
szlaki dla innych banków, które
masowo zaczęły tworzyć swoje
własne platformy FX oferowane
klientom indywidualnym. Od 2012
roku ciągle rozwijamy ofertę Kantoru Walutowego, podążając za
najnowszymi trendami rynkowymi,
a często sami je wyznaczając. Cieszymy się, że zarówno eksperci, jak
i najważniejsi dla nas – nasi klienci

doceniają naszą ofertę, czego dowodem są liczne wyróżnienia, takie jak
choćby niezwykle dla nas ważny
złoty Laur Klienta – mówi Tomasz
Dośpiał, Dyrektor Działu Walutowych Platform Transakcyjnych
w Alior Banku.
Warto podkreślić również to,
że Kantor Walutowy Alior Banku
umożliwia bezpłatne przelewy
zagraniczne zakupionych w nim
środków. Klienci mają możliwość
zamówienia bezpłatnej karty wielowalutowej, jednej do wszystkich
rachunków w Kantorze Walutowym. Karta wielowalutowa obsługuje blisko 160 walut, przy tym
sama rozpoznaje walutę płatności i pobiera środki z właściwego
rachunku. Kartę można dodać do
szerokiej gamy portfeli, takich jak
np. Google Pay czy Apple Pay, co
pozwala na płatności za pomocą
urządzeń mobilnych, smartfonów
czy smartwatchy.
– Od początku stawiamy na
rozwój nowoczesnych technologii. W trosce o wygodę naszych

klientów stworzyliśmy dedykowaną aplikację mobilną Kantoru
Walutowego dla systemów iOS
oraz Android. Aplikacja to efekt
udanej współpracy licznych jednostek banku, zwłaszcza obszaru
biznesu i IT. Celem maksymalnej
optymalizacji funkcjonalności Kantoru Walutowego zarówno w wersji
WWW, jak i MOBILE korzystamy
z analiz rynkowych oraz badań
użyteczności przygotowywanych
poprzez obszar User Experience,
które pozwalają na regularną
weryfikację intuicyjności i łatwości korzystania, a także pomagają
określić kierunek zmian – dodaje
Tomasz Dośpiał i wspomina, że
w celu jak największej wygody użytkowania Kantor Walutowy Alior
Banku wprowadził takie udogodnienia jak np. możliwość składania
zleceń z limitem ceny czy alertów,
dzięki którym klienci nie muszą
śledzić kursów wymiany, a także
zastąpił jednowalutowe karty
płatnicze wspomnianą wyżej jedną
wygodną kartą wielowalutową.

Poza nagrodzonym Kantorem
Walutowym, w ofercie Alior Banku
dostępne są również takie platformy walutowe jak Autodealing
i eFX Trader, dedykowane klientom biznesowym i w pełni zintegrowane z systemem Bankowości
Internetowej Alior Banku. Obie
platformy umożliwiają elastyczny
sposób rozliczenia transakcji.
To odpowiedź na potrzeby klientów biznesowych, którzy często
z uwagi na specyfikę prowadzonej
działalności wymagają dopasowanych możliwości rozliczenia
transakcji.
Mieczysław Krzymkowski,
Dyrektor Departamentu Skarbu
w Alior Banku podkreśla, że każda
z trzech platform FX dostępnych
w ofercie banku ma nieco inną
funkcjonalność, dzięki czemu
jeszcze łatwiej jest dopasować
produkt do indywidualnych
oczekiwań klienta, bez względu
czy jest to niewielki start-up, czy
duża firma o wielomilionowych
obrotach.
W ostatnim czasie bank zdecydował się też na wdrożenie kolejnego rewolucyjnego rozwiązania,
czyli funkcjonalności pozwalającej
na integrację systemów klienta
z systemem wymiany walutowej
Alior Banku poprzez API. Dzięki
temu istnieje możliwość automatyzacji procesu zarządzania
pozycją walutową klienta, czy
też możliwość zbudowania własnych spersonalizowanych usług.
API FX, czyli zautomatyzowana

wymiana walut w ramach usługi
BankConnect to kolejny kanał
w ofercie banku, który umożliwi
dostęp do szybkiej i wygodnej
oferty walutowej, jak i kolejny
dowód na to, że priorytetem
Alior Banku jest umożliwienie
klientom dostępu do najnowocześniejszych technologii.

Indywidualna Opieka
Dealera i Eksperta
Skarbowego

Alior Bank od lat buduje swoją
silną pozycję walutową. Poza
dostępem do kanałów elektronicznych, swoim klientom biznesowym
oferuje indywidualną opiekę dedykowanego eksperta skarbowego
i dealera walutowego. Doceniają
to zwłaszcza klienci przyzwyczajeni do tradycyjnych form
obsługi. W ramach tego rodzaju
współpracy klient zyskuje m.in.
możliwość telefonicznego zawierania transakcji wymiany walut,
dostęp do lokat dwuwalutowych,
możliwość zakupu opcji walutowych i opcji na stopę procentową, a w przypadku posiadania
limitu skarbowego również możliwość zawierania transakcji typu
FORWARD czy zabezpieczania cen
towarów.
Alior Bank został laureatem
nagrody złoty Laur Klienta
w kategorii „Bankowe Kantory
Walutowe”, organizowanej przez
redakcję „Stron Biznesu”. Głosami
respondentów Kantor Walutowy
Alior Banku został najlepszym
produktem w swojej kategorii.
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Wspieramy firmy, wspieramy inwestycje
Zmiany gospodarcze na skutek
pandemii, zmiany regulacyjne i prawne,
opóźnienia w łańcuchach dostaw... dzisiaj
prowadzenie biznesu to nie lada wyzwanie.
Przedsiębiorcy muszą stawiać czoła wielu
trudnościom, muszą szukać oszczędności.
Z drugiej strony zdają sobie sprawę, że jeśli
chcą się dalej rozwijać i osiągać sukcesy,
bez inwestycji w środki trwałe się nie obejdzie.
A gdy myślimy o inwestycji, to naturalnie
pojawia się pytanie: jak ją sfinansować?
I tutaj naprzeciw wychodzi branża leasingowa.

Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska)

– Od ponad 25 lat wspieramy
przedsiębiorców i większe firmy
w rozwoju ich biznesów. Na co
dzień podążamy za oczekiwaniami klientów, rozwijamy produkty i dostosowujemy ofertę do

potrzeb tak, aby proponować
rozwiązania szyte na miarę.
Dostarczamy klientom produkty
finansowe, które umożliwiają
szybką i sprawną realizację inwestycji. Rozwijamy różne kanały

sprzedaży, by dostęp do naszej
oferty był na wyciągnięcie ręki.
Po prostu, jesteśmy tam gdzie
jest klient i jego potrzeba biznesowa. Dużą wagę przykładamy
również do posprzedażowej
obsługi klienta, dlatego wdrażamy rozwiązania i narzędzia
pozwalające na pełną automatyzację procesów – mówi Adam
Sar, Prezes Zarządu ING Lease
(Polska).
Leasing pozostaje jedną z najpopularniejszych form finansowania inwestycji. Wynika
to głównie z faktu, że mikroi małe przedsiębiorstwa mają
ograniczone możliwości uzyskania dostępu do innych źródeł finansowania, szczególnie,
jeśli porównamy je z większymi
spółkami, które mogą pozyskać
kapitał m.in. przez kredyty,
emisje obligacji czy wejście na
giełdę. Oferta leasingowa jest
bardzo elastyczna, można ją
dopasować do potrzeb poszczególnych klientów przez ułożenie
poszczególnych parametrów.
O atrakcyjności oferty stanowi
także dostępność i wygoda. Dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują
rozwiązań niekłopotliwych
i nieabsorbujących, będących
w zasięgu ręki. A jeszcze lepiej
– dostępnych online.
– Stawiamy na zdalność. Nasi
klienci już od dłuższego czasu
mogą złożyć wniosek o finansowanie w bankowości internetowej Moje ING lub ING Business,
a także poprzez stronę www.
W dowolnym miejscu i czasie,
wystarczy posiadać dostęp do
Internetu. Stworzyliśmy produkt
Easy Leasing, czyli wyliczony na
podstawie wpływów na konto fir-

mowe limit na leasing, w ramach
którego można sfinansować
potrzebne aktywo do firmy.
W tym roku uruchomiliśmy również platformę Lease Now. Łączy
ona producentów, sprzedawców
maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorców, którzy tych maszyn
potrzebują. Dzięki Lease Now
dostawcy poszerzają swoje możliwości sprzedażowe, a klienci
zyskują szybki i wygodny dostęp
do finansowania – podkreśla
Adam Sar.
Klienci, którzy złożą wniosek
online, mają możliwość podpisania umowy elektronicznym
podpisem kwalifikowanym,
bez konieczności wychodzenia
z domu, czy wizyty w oddziale.
Dodatkowo spółka udostępniła
klientom korzystającym z platformy Lease Now nowy sposób
podpisania umowy leasingowej,
wykorzystując jednorazowy
podpis kwalifikowany mSzafir.
W rankingu firm leasingowych, opartym na danych
Związku Polskiego Leasingu
według kryterium wartości
osiągniętej sprzedaży za I kwartał 2021 roku, spółka ING Lease
zajęła 5 miejsce, co oznacza skok
aż o 2 miejsca w górę.
– Nasz cel to podążanie
z duchem czasu, wdrażanie
nowoczesnych, zaawansowanych
technologicznie rozwiązań, aby
kompleksowo odpowiadać na
oczekiwania klientów i być ich
partnerem w biznesie. Otrzymana
nagroda złotego Lauru Klienta
w kategorii „Usługi leasingowe”
oraz pozytywne głosy ze strony
klientów bardzo nas cieszą
i motywują do kolejnych działań
– dodaje Adam Sar.
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Chętnie wybieramy nagrodzone produkty
Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych,
zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknąć na godła
obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracając w
ręku słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując
materiały budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług
biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać
wzrok na charakterystycznym logotypie. Czy zastanawialiśmy
się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal?
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść
odnosi producent decydujący się wziąć udział w konkursie
popularnościowym, który prowadzi do przyznania takiego godła?
Bo przecież nie chodzi o to, by etykieta z godłem promocyjnym
po prostu ładnie wyglądała... No, być może jest to jeden z
powodów szczycenia się godłem promocyjnym, jednak
wierzymy, że tym najmniejszym.
Odpowiedź na te i szereg
innych pytań przyniosły nam
ogłoszone niedawno wyniki
badań wykonanych przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej z największych firm
badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano
na zamówienie holdingu reklamowego AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje 3000 potencjalnych klientów
z najbardziej reprezentatywnego
przedziału wiekowego 15-64 lat.
Sposób badania, na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided Personal Interview).
Osobom niezwiązanym z branżą
badawczą, czy reklamową ten
skrót może niewiele mówić.
W uproszczeniu, CAPI to metoda
bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera.

Wyniki takich badań kodowane
są w trakcie przeprowadzania
wywiadu, a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym
łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wytyczne jak: płeć
badanego, dochody, wykształcenie, czy aktywność zawodowa.
Sprawdzono również, które
z wielu obecnych na rynku godeł
ma największy wpływ na wybór
opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki
okazały się zadziwiająco jednoznaczne i wyraźnie wskazujące
na... skuteczność godeł. Aż 26%
badanych stwierdziło, iż medal
(inaczej: godło promocyjne –
przyp. aut.) zamieszczony na
opakowaniu w istotny sposób
wpływa na wybór oznaczonego

nim produktu. Grupą, która najczęściej zwraca uwagę na godła
promocyjne okazali się mieszkańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że
po raz kolejny panie okazały się
bardziej dociekliwe i spostrzegawcze. Z badań jasno wynika, że
to właśnie kobiety przywiązują
większą wagę do tego, co widnieje na opakowaniu produktu.
W ten sposób dowiedzieliśmy się,
że to właśnie one, nieco częściej
niż mężczyźni, kierują się przy
zakupach godłami promocyjnymi.
Na dokonanie zakupu towaru
oznaczonego godłem ma również
wpływ zasobność portfela. Osoby
o wyższych dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się
graficzną informacją o zdobyciu
przez daną markę konkretnego
tytułu, na przykład Lauru Konsumenta.

Jesteśmy dla Ciebie
od ponad 17 lat!

Chciałoby się napisać, że 17 edycji minęło jak jeden dzień. Jeszcze nie tak
dawno Laur Konsumenta wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją
pionierską misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, bo to co proste sprawdza
się przecież najlepiej. Od kilkunastu lat projekt przynosi konsumentom
i dostarczającym im produkty oraz usługi firmom odpowiedź na pytanie o to,
kto jest najpopularniejszy w swojej kategorii plebiscytu. Kogo i co można
polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne godło stało się jedną
z najbardziej rozpoznawalnych form graficznych rekomendacji produktów
i usług. Za naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na stronie laureata
znakiem stoją setki oddanych przez respondentów głosów w każdej z ponad
300 funkcjonujących kategorii – to brzmi dumnie.

LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Obecność godła przykuwa
także uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane przez
GFK Polonia pokazało nam, że ci,
którzy ukończyli studia, nieco częściej zwracają uwagę na obecność
godeł promocyjnych przy logotypie wybieranej marki.
Śledząc dalej wyniki badań,
da się zauważyć, że obecność
logotypów konkursowych nie
jest obojętna również osobom
aktywnym zawodowo. To one
chętniej wybierają te marki, które
znalazły uznanie również wśród
innych użytkowników.
No dobrze, ale przecież godeł,
którymi opatrzone są rozmaite
produkty, jest kilka. Czy w takim
razie wszystkie są tak samo miarodajne? Czy każde z nich znaczy dla konsumenta dokładnie
to samo?
Z badania GFK Polonia wynika,
że aż 25% osób zwraca przy zaku-

pach uwagę na znaki promocyjne,
z czego największym zaufaniem
darzone są godła konkursów Teraz
Polska oraz Laur Konsumenta.
Skoro tak, to skupmy się
na przykład na samym Laurze
Konsumenta. Nie trzeba długo
szukać, by dowiedzieć się, że
aż 3 spośród 9 najbardziej rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce związane są
z programem Laur Konsumenta.
Są to: Laur Klienta / Laur Konsumenta (w nomenklaturze programu panuje swoisty dualizm
związany z charakterem konkretnych branż, w których medale są
przyznawane), Top Marka oraz
Odkrycie Roku.
Czas w takim razie pochylić się nad każdym z tych godeł
z osobna. Godła Top Marka oraz
Odkrycie Roku w najmocniejszym
stopniu trafiają do mieszkańców
dużych miast. Ci, którzy wybierają

produkty opatrzone godłem Top
Marki, to najczęściej mężczyźni.
Panów satysfakcjonuje najwyższe
z możliwych odznaczeń, co wskazywać może na odwieczną samczą
chęć współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. W tym
przypadku takim konsumenckim
świętym Graalem jest produkt
najbardziej rekomendowany
przez innych, marka nie opuszczająca podium w plebiscycie Laur
Konsumenta, czyli Top Marka.
Top Marka najbardziej przekonuje
także osoby o nieco grubszym
portfelu i wyższym wykształceniu. Panie okazują się za to
zapalonymi odkrywcami. To
one poszukują nowych rozwiązań i wykazują się chęcią zmiany
dotychczasowych zwyczajów
zakupowych. Dlatego właśnie
godłem, które najbardziej skłania je do dokonania konkretnego
wyboru jest Odkrycie Roku.
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Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Bezpieczne środowisko pracy

Jest taka firma na Podkarpaciu, której sprzedaż produktów za granicę stanowi 40% całego
eksportu przemysłu obronnego Polski. Siedziba firmy to niewielkie 60-tysięczne miasto
– Mielec, a takim osiągnięciem mogą się pochwalić Polskie Zakłady Lotnicze, producent
między innymi legendarnych śmigłowców Black Hawk. Jak to się dzieje, że w Mielcu
rozwinęła się firma, która od kilkunastu już lat osiąga tak spektakularny sukces rynkowy?
Kluczem i rozwiązaniem tej zagadki są pracownicy. Zatrudnienie w firmie opiera się na
lokalnym rynku pracy, a trzon kadry stanowią wykwalifikowani pracownicy z ogromnym
doświadczeniem i wiedzą, kontynuujący swoją pracę przez dziesiątki lat w zakładzie
lotniczym, oraz wchodzący na rynek pracy kandydaci kończący regionalne szkoły i uczelnie.
Obecnie PZL Mielec jest częścią korporacji Lockheed Martin
i zatrudnia 1600 pracowników, ale
poprzez współpracę z lokalnymi
dostawcami wspiera zatrudnienie kolejnych setek pracowników.
Model rozwoju kariery w lotnictwie rozpoczyna się od pasji
i ambicji. Oprócz oczekiwanego
wykształcenia kierunkowego
lub doświadczeń w określonej
dziedzinie, to takich cech poszukujemy u kandydatów do pracy.
To one gwarantują, że nabyta
wcześniej szkolna wiedza, czy
inne doświadczenia zawodowe
będą kierunkowo rozwijane przez
praktycznie całe życie zawodowe
w PZL Mielec. Bo lotnictwo to ciągła nauka i zdobywanie coraz wyższych kwalifikacji od początku do
końca kariery. Budowanie tej pasji
i wiedzy lotniczej PZL Mielec rozpoczyna już od współpracy z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi
– w szczególności angażując się we

wspieranie Uniwersytetu Dziecięcego w ramach Doliny Lotniczej,
prowadząc patronat dedykowanej
klasy w Technikum Mechanicznym
w Mielcu, czy współpracując na
wielu płaszczyznach z uczelniami
wyższymi z regionu o profilu technicznym i lotniczym.
Kadra PZL Mielec, oprócz rozwoju zawodowego, może również
liczyć na świetną atmosferę pracy
i szeroki pakiet nowoczesnych
benefitów. Warto tutaj wspomnieć o pracowniczym programie
emerytalnym, prywatnej opiece
medycznej, programie wsparcia
pracowników, czy dostępie do
różnego typu aktywności rozwijających zdrowie i dobrostan
pracowników. Dodatkowo, jedną
z niedawno wprowadzonych
korzyści w ramach elastycznych
systemów czasu pracy jest chociażby możliwość 4-dniowego
tygodnia pracy, z którego już
korzysta wiele osób w firmie.

Zainteresowani pracownicy
mają również możliwość angażować się w kampanie charytatywne, lokalne wydarzenia
kulturalne i sportowe, a także
pomóc rozwijać pasję do techniki
i lotnictwa wśród lokalnej grupy
dzieci i młodzieży. W PZL Mielec
wierzymy, że wszystkie te działania przynoszą korzyści zarówno
dla firmy, lokalnej społeczności
oraz dla obecnych i przyszłych
pracowników PZL Mielec.
Przyznana właśnie nagroda
Solidnego Pracodawcy 2021 jest
potwierdzeniem dla PZL Mielec
jako pracodawcy, że inwestycja
i trud podejmowane, aby rozwijać
pasję i wiedzę lotniczą gwarantują
sukces rynkowy, a kandydatom
daje mocny argument, że warto
rozwijać skrzydła kariery zawodowej w firmie PZL Mielec.  
Marta Rokoszak, Członek
Zarządu, Dyrektor Personalny

Niezależnie czy mowa o małej firmie, lokalnej działalności, czy międzynarodowej korporacji,
celem wszystkich organizacji jest rozwój. By móc realizować ten cel, niezbędne jest
stworzenie odpowiednich, sprzyjających warunków, bowiem fundamentem dla rozwoju
jest bezpieczeństwo. Bezpieczne środowisko pracy, stabilność zatrudnienia, wsparcie
kadry zarządzającej, wszystkie te elementy przenikając się tworzą środowisko do wzrostu
zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

Przykładem przedsiębiorstwa,
które reprezentuje przedstawione
wartości jest Huta Stalowa Wola S.A.
Lider sektora obronnego, wyznaczający trendy w odpowiedzi na
potrzeby współczesnych Sił Zbrojnych RP, a także innych klientów,
tegoroczny laureat tytułu Solidny
Pracodawca Roku.
Zdobywając tytuł Pracodawcy
Roku Huta Stalowa Wola S.A.
wysyła jasny sygnał informujący,
iż kierunek przyjętych działań
w zakresie polityki personalnej,
ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu są
na najwyższym poziomie. Za sukcesem tego przedsiębiorstwa jako
solidnego pracodawcy stoi wiele
pożytecznych działań podejmowanych na rzecz pracowników oraz
wielu innych grup i osób, takich jak
uczniowie czy studenci, dla których
organizowane są staże i praktyki.
Młodzi mają wtedy szanse zdobyć
swoje pierwsze doświadczenia
zawodowe, zgłębić wiedzę oraz
poznać organizację. Pracownicy
z kolei mają liczne możliwości

rozszerzania swojej wiedzy – co
jest filarem polityki rozwoju firmy.
Zróżnicowana tematyka szkoleń,
udział w specjalistycznych, branżowych konferencjach, warsztatach oraz kursach, które firma  
zapewnia swoim pracownikom
mogą być przykładem, jak należy
troszczyć się o ciągłe doskonalenie
najcenniejszego kapitału, czyli ludzi.
W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną podkarpacka spółka
wprowadziła platformę szkoleniową on-line dzięki której pracownicy, mimo ograniczeń, mogą
dalej poszerzać swoją wiedzę, dbać
o rozwój profesjonalny i osobisty.
Troska o środowisko naturalne
jest niezwykle istotną kwestią –
to fakt. Na tym polu Huta Stalowa
Wola S.A. również potwierdza
swoje odpowiedzialne podejście
do ochrony środowiska. W firmie
wprowadzono liczne rozwiązania
mające na celu minimalizację ilości
odpadów, w myśl podejścia zero
waste. W poczet tych działań zaliczyć można wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,

Już po raz szósty firma
Denckermann została
nagrodzona tytułem
Solidny Pracodawca Roku.
Jest to doskonały przykład
tego, jak zaangażowanie
i konsekwentne realizowanie
polityki zarządzania opartej
na bezpieczeństwie oraz
rozwoju spotyka się
z docenieniem.

balance. Wielu pracodawców już
na etapie ogłoszeń rekrutacyjnych
zapewnia swoich kandydatów,
iż ich organizacja troszczy się
o zachowanie tego elementu. Nie
jest to jedyny obszar, w którym
zachowanie równowagi przynosi
korzystne skutki. Zrównoważone
zarządzanie zasobami ludzkimi jest
równie kluczowe, a jednostki które
to rozumieją stają się elitarne.
Firma Denckermann w swojej
polityce jasno podkreśla wartość
zarządzania przez równowagę.
Organizując szkolenia swoim pracownikom firma stwarza środowisko, w którym mogą się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę oraz
pogłębiać zainteresowania. Co niezwykle istotne i stanowi przykład
zarządzania przez równowagę, to
by wraz ze wzrostem kompetencji pracowników pozwalać im na
coraz większą autonomię w podejmowaniu decyzji. Działając w ten
sposób pracownicy mają szanse
w praktyczny sposób wykorzystywać zdobyte umiejętności, ale
również budować pewność siebie.

co dało efekt w postaci minimalnego zużycia papieru, ograniczenie
wytwarzania odpadów poprzez
projektowanie coraz to lepszych
rozwiązań produkcyjnych.
Kolejną niezwykle budującą
kwestią jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ostatnich
latach coraz więcej organizacji
dostrzega, jak istotne jest wspieranie lokalnej społeczności w myśl
motta, że razem można więcej.
Spółka ze Stalowej Woli aktywnie wspiera swoją społeczność
na wielu płaszczyznach poprzez
przekazywanie środków lokalnym
organizacjom wspierającym najuboższych, sieroty czy hospicja,
ale też młodzież i dzieci. Troszcząc
się o lokalną społeczność, firma
często angażuje się w inicjatywy
kulturalne oraz sportowe. O tym,
że pomaganie jest zaraźliwe, a kultura organizacji ma wpływ na pracowników może świadczyć fakt, iż
pracownicy Huty osobiście angażują
się w pomoc poprzez wolontariaty,
w tym: #GaszynChallange, biegi charytatywne oraz zbiórki pieniężne
i materialne dla potrzebujących.
Bezpieczeństwo jest niemożliwym do wycenienia kapitałem,
a każde działanie, które prowadzi
do jego zapewnienia zasługuje na
uznanie. Dbając o szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, organizacji, środowiska i społeczeństwa, Huta Stalowa Wola S.A.
w pełni zasłużenie zdobywa tytuł
Solidny Pracodawca Roku 2021.

Fundamentem biznesu są ludzie Wspólnie pracujemy na sukces
MAOBI Sp. z o.o. jest właścicielem ASMO Solutions – agencji
oferującej pracę w Niemczech dla kierowców i fachowców
z różnych branż. Od początku istnienia firmy jesteśmy wierni
przekonaniu, że fundamentem i największym kapitałem biznesu
są ludzie. To od ich wiedzy, umiejętności oraz stopnia, w jakim
czują więź z organizacją zależy realizacja celów oraz rozwój
i wizerunek marki. Przemyślana strategia, wysoki budżet oraz
innowacyjne narzędzia pracy i nowatorskie metody to elementy
ważne, lecz bez zaangażowania pracowników niegwarantujące
sukcesu. Każdy właściciel firmy powinien pamiętać, że nawet
najnowocześniejszy sprzęt i technologie umieszczone
w niewłaściwych rękach mogą przynieść nieodwracalne straty,
a niedoceniany zespół działa mało efektywnie, nie jest lojalny
i nie osiąga sukcesów, na które go stać. Dlatego w ASMO
Solutions analizujemy potrzeby i wymagania zarówno osób
poszukujących pracy w Niemczech, jak i firm, dla których
poszukujemy pracowników, wyciągamy wnioski i wspieramy
w budowaniu długotrwałej i owocnej współpracy.
Na czym polega nasza praca?
W ASMO Solutions rekrutujemy i przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia ludzi chcących
pracować w Niemczech. Pomagamy kierowcom ciężarówek
oraz fachowcom z branży przemysłowej i produkcyjnej przejść
przez trudny etap poszukiwania
odpowiedniego miejsca pracy.
Wiemy, jak ciężkim momentem
w życiu jest zmiana pracodawcy,
szczególnie gdy jest związana
z wyjazdem za granicę, dlatego
zajmujemy się wszystkimi formalnościami zarówno przed rozpoczęciem zatrudnienia, jak i w
trakcie jego trwania. W siedzibie
ASMO Solutions odpowiednio
przeszkolony zespół rekruterów
określa kwalifikacje zawodowe
i potrzeby kandydatów oraz dopasowuje je do wymagań firm z nami
współpracujących. Nasze zadanie
nie kończy się w chwili podpisania umowy, wręcz przeciwnie
– dział koordynatorów pomaga

w organizacji pracy, wyjaśnia
wątpliwości oraz stanowi realne
wsparcie w sytuacjach problemowych wynikających m.in. z bariery
językowej. Jesteśmy z naszymi
pracownikami i partnerami biznesowymi w kontakcie 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. ASMO
Solutions stanowi pomost ułatwiający kontakt i dalszą współpracę
pomiędzy niemieckimi przedsiębiorstwami i chcącymi pracować
w Niemczech Polakami.

Dlaczego nasze wsparcie jest
ważne dla pracowników?

Polacy od lat chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę. Jak informuje GUS, głównym kierunkiem
migracji są kraje Europy Zachodniej. Najważniejszą z korzyści, jakie
przynosi decyzja o wyjeździe z Polski, jest z pewnością poprawienie
swojej sytuacji materialnej, gdyż
stawki, jakie oferują firmy zagraniczne są wciąż o wiele wyższe
od rodzimych. Wraz z entuzja-

Marcin Obiegły,
Prezes MAOBI Sp. z o.o.

zmem wynikającym z możliwości dobrego zarobku przychodzą
obawy i niepewność. Czy sobie
poradzę? Czy spełnię oczekiwania?
Czy odnajdę się w innej kulturze?
Wie o tym dobrze Marcin Obiegły
– Prezes spółki MAOBI, do którego
należy www.asmo-solutions.pl:
– Sam przed laty byłem kierowcą
ciężarówki w duńskiej firmie transportowej, tam też poznałem wady
i zalety tej pracy. Zobaczyłem, ile
wolności potrafi dawać, ale również dowiedziałem się, jak bardzo
potrzebne jest wsparcie pracownika w obcym dla niego kraju.
Doświadczenia te są fundamentem firmy, której profil działalności jest w 100% związany z dbaniem o interesy, bezpieczeństwo
i prawo do równego traktowania
pracowników. Dlatego jesteśmy
bardzo dumni z uzyskanego tytułu
Solidny Pracodawca 2021! Jest to
nagroda za ciężką pracę całego
zespołu oraz ogromne zobowiązanie i motywacja do kontynuowania
i rozwijania naszej misji.

– Naszym sekretem jest wyważony system zarządzania spółką,
który z jednej strony w klarowny
sposób daje jasne wytyczne menedżerom przy podejmowaniu przez
nich decyzji, a z drugiej strony
stawia na szeroko pojętą samodzielność pracowników. Dbamy
o atmosferę w firmie, motywację
i dobre relacje interpersonalne
– mówi Aleksandra Wolszczak –
Dyrektor operacyjny i HR.
Wnioskować więc można, iż
jednym z filarów sukcesu spółki
Denckermann jest równowaga. Od
dawna znany jest termin work-life

Jest to w końcu świetny sposób
na kształtowanie się pozytywnych relacji między organizacją
a pracownikiem. Powierzanie
kolejnych projektów pracownikom, w których wiedzą, iż ich
zdanie ma znaczenie, a powodzenie przedsięwzięcia leży w ich
rękach, prowadzi do tak zwanej
pozytywnej odpowiedzialności.
Jest to niezwykle istotne, gdyż
coraz częściej w świecie HR pracownicy podkreślają, jak ważne
jest dla nich poczucie sprawczości.
Niewątpliwie w Denckermannie wiedza ta jest nie tylko
znana, ale przede wszystkim praktykowana. Pracownicy wspólnie
z zarządem co roku prowadzą
firmę ku kolejnym sukcesom.
Wspólnie przetrwali zmiany, które
przyniosła pandemia i wspólnie
troszczą się o to, by ich organizacja
stawała się coraz efektywniejsza.
Niewątpliwie taka postawa
zasługuje na uznanie, czego
dowodem jest tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku 2021, którego
zdobycia serdecznie gratulujemy.

