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STRONY RYNKU

Źródło naturalnego 
magnezu i witalności

Prekursor sieci niezależnych 
sklepów AGD/RTV

Konieczność picia wody jest 
oczywistością i nie podlega dyskusji. 
Warto wiedzieć, że odpowiednio dobrana 
woda mineralna wnosi do organizmu coś 
więcej niż tylko nawilżenie. Niezależnie od 
pory roku powinniśmy wypijać minimum 
1,5-2 litry wody każdego dnia, dlatego 
warto zastanowić się nad doborem 
odpowiednio zbilansowanej wody.

Max Elektro, której założycielem jest 
Galicja Tomaszek Sp. z o.o., to pierwsza 
ogólnopolska sieć niezależnych sklepów 
ze sprzętem AGD, RTV, multimediami, 
działająca na zasadach partnerskich,
pod wspólnym logo. 

 Woda mineralna Muszynianka zawiera zesta-
wienie minerałów, które w pełni zaspokaja zapo-
trzebowanie na dzienną dawkę magnezu, wapnia 
czy potasu u dorosłego człowieka. Woda mineralna 
to woda, która jest pozyskiwana ze źródeł naturalnie 
bogatych w minerały, które po dłuższym kontakcie 
z wodą przekazują jej część swoich dobrodziejstw. 
 Muszynianka to naturalna woda mineralna, która 
rozlewana jest w Uzdrowisku Muszyna z odwiertów 
zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobra-
zowego. Jest wodą alkaliczną, wysoko-zmineralizowaną, 
magnezowo-wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz 
składniki mineralne, takie jak: magnez, wapń, potas, sód 
oraz żelazo powodują, że Muszynianka ma właściwości 
odżywcze. W swoim składzie posiada także wodorowę-
glany i siarczany, które alkalizują kwasy żołądkowe i są 
korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczy-
niają się również do obniżenia zawartości cukru we krwi 
i regulują jej PH. Systematyczne picie Muszynianki nie 
tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale też 
pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających 
z niedoborów mineralnych i wadliwej przemiany materii.

 Obecnie zrzesza ponad 340 sklepów, rozlokowanych 
równomiernie na terenie całego kraju. Jest w 100% 
polskim kapitałem i wspiera lokalnych przedsiębiorców 
oraz nasze polskie rodzime, wielopokoleniowe biznesy. 
Biznesy, które działają w lokalnych społecznościach nie-
kiedy już od 20-30 lat. W celu jeszcze większej konsolidacji 
wszystkich sklepów została w 2015 r. powołana Spółka 
Akcyjna Max Elektro. 
 Właściciele w swoich strukturach gromadzą naj-
lepszych ekspertów, którzy jak nikt inny znają się na 
sprzęcie. Swoim klientom doradzają tak, aby zawsze 
dokonywali optymalnych wyborów. Na miarę kieszeni, 
na miarę potrzeb. Gwarantują usługi dodatkowe, takie 
jak transport, profesjonalny montaż, promocje, rabaty, 
czy sprzedaż w systemie ratalnym. 
 W Max Elektro klienci znajdą urządzenia najwyższej 
jakości. Ze starannością dobierany jest sprzęt wyselek-
cjonowanych producentów, a oferowane produkty są 
funkcjonalne, niezawodne i trwałe. Dzięki zakupom w sieci 
niezależnych sklepów Max Elektro klienci wyposażą swój 
dom w sprzęt AGD wolnostojący, do zabudowy oraz małe 
AGD, RTV i multimedia. Spółka zapewnia dostęp do swoich 
usług klientom z całego kraju, dlatego sklepy Max Elektro 
znajdują się w kilkuset miejscowościach. A tam, gdzie ich 

jeszcze dzisiaj nie ma, dają możliwość zrobienia zakupów 
online – na www.maxelektro.pl, oczywiście z wygodną 
dostawą do domu.  
 Sieć Max Elektro została w swojej historii już dwukrot-
nie doceniona przez polskich konsumentów. Otrzymała 
Laury Konsumenta: Odkrycie Roku 2016 w kategorii sieć 
sklepów RTV/AGD oraz Top Marka 2017 w kategorii 
Jakość obsługi wśród niezależnych sklepów ze sprzętem 
AGD i RTV.

Marka Landliebe 
podbiła serca polskich 
konsumentów
Obecna na rodzimym rynku 
od czerwca 2016 roku fi rma 
produkująca jogurty szybko 
zdobyła uznanie klientów, 
zdobywając prestiżowy tytuł 
Odkrycia Roku w trzynastej 
edycji ogólnopolskiego 
plebiscytu popularności Laur 
Klienta/Konsumenta 2017.

 Produkty Landliebe reklamowane były w wyjąt-
kowy sposób – w kampanii #LandliebePrawdziwe-
Historie producent stawia na autentyczny przekaz, 
zapraszając do mówienia bliskim miłych rzeczy i kom-
plementów. Do �ilmu reklamowego, rozpoczynającego 
aktywację akcji „Powiedz coś miłego”, wyjątkowo 
zamiast aktorów zaproszono pary spokrewnione 
lub zaprzyjaźnione ze sobą, pokazując prawdziwe 
emocje, które łączą bohaterów. W kilkudziesięciose-
kundowym nagraniu wideo widzowie mogli usłyszeć 
i zobaczyć wzruszające wypowiedzi i gesty pełne 
ciepła oraz troski o drugą osobę.
 Chwilę po premierze �ilmiku markę można było 
spotkać na eventach w Gdańsku i Warszawie, podczas 
których w przytulnej, specjalnie przygotowanej 
przestrzeni odwiedzający chętnie obdarzali się kom-
plementami, mogli zrobić sobie zdjęcie lub stworzyć 
GIF oraz spróbować jogurtów.
 Kampania Landliebe zwraca uwagę na to, jak 
istotną rolę w codziennym życiu odgrywa prostota, 

szczerość i autentyczność, i nieustannie zachęca do 
obdarowywania bliskich miłymi słowami.
 Bez wątpienia również dzięki tym działaniom 
konsumenci chętniej decydowali się polecać produkty 
Landliebe, wskazując markę jako godną zaufania 
w ogólnopolskim sondażu, co zaowocowało zdobyciem 
tytułu Odkrycia Roku.
 Marka Landliebe oferuje pełną gamę produktów 
mlecznych – maślanki, jogurty naturalne i z dodatkiem 
owoców, desery jogurtowe i puddingi.
 Farmy Landliebe to często rodzinne biznesy, 
wierne tradycjom przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie. Prostota, która jest jednym z głównych 
przekazów kampanii, przejawia się również w skła-
dzie oferowanych produktów, tworzonych z wyse-
lekcjonowanych składników najwyższej jakości. 
 W Polsce wyłącznym dystrybutorem produktów 
Landliebe jest �irma Quest Food, która w swoim port-
folio ma również takie marki jak Coconaut, Almondy, 
MARS czy Granforno.

Foto: Michał Klusek

Lidl Polska wyróżniony
za marki własne
Lidl Polska to dynamicznie rozwijająca 
się sieć sklepów spożywczych, która 
liczy już ponad 600 placówek na terenie 
całego kraju i zatrudnia ponad
15 000 pracowników.
Od 15 lat marka zdobywa zaufanie 
milionów klientów i wyznacza trendy 
na rynku proponując wysokiej jakości 
produkty w atrakcyjnych, niskich 
cenach. Firma stawia na produkty 
marek własnych, nie tylko w kategorii 
spożywczej, ale również w segmencie 
artykułów przemysłowych. 

 Firma od lat rozwija swoje marki w katego-
riach artykułów przemysłowych. Najbardziej znane 
to m.in.: odzież dla kobiet i mężczyzn Esmara oraz
Livergy, ubranka dla dzieci i młodzieży marek
Lupilu oraz Pepperts, sprzęt elektroniczny SilverCrest, 
czy elektronarzędzia Parkside. Dużą popularnością 
wśród klientów cieszy się także kolekcja sportowa 
Crivit, przede wszystkim kurtki softshell oraz buty 
do biegania, które doceniane są za bardzo dobrą ja-
kość wykonania oraz przystępne ceny. Lidl dba o to, 
by w ofercie pojawiało się jak najwięcej produktów 
wyróżnionych certy�ikatami świadczącymi o wysokich 
standardach społecznych oraz ochronie środowiska 
naturalnego. Wszystkie tekstylia dostępne w Lidlu po-
siadają certy�ikat Tekstylia Godne Zaufania OEKO-TEX®.
W asortymencie pojawiają się także wysokiej jakości 
ubrania lniane oraz tekstylia dla dzieci z bawełny 
organicznej  – Pure Collection by Lupilu. Drewniane 
zabawki Playtive Junior dostępne w Lidlu posiadają 
certy�ikat FSC®, co oznacza, że drewno, z którego 
wykonano produkty, pochodzi z lasów o wysokich 

standardach prowadzonej gospodarki leśnej, poddanej 
ścisłej kontroli. 
 – Naszą strategią jest dostarczanie wysokiej jakości 
produktów w atrakcyjnych, niskich cenach. Produkty 
marek własnych Lidl spotykają się z uznaniem klientów, 
wiąże się to z trendem smart shoppingu  – konsumenci
szukają promocji i atrakcyjnych ofert, ale przy tym zwra-
cają uwagę na wysoką jakość. Bardzo się cieszymy, że takie 
marki jak SilverCrest czy Parkside są doceniane przez 
klientów  – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, PR Manager
Lidl Polska. 
 Lidl nie ustaje w rozwijaniu swoich marek własnych 
w segmencie artykułów przemysłowych. Firma wpro-
wadza nowe kategorie produktów oraz niespotykane 
dotąd kolekcje jak np. Crivit PRO czy Esmara Premium. 
18 września we wszystkich sklepach sieci pojawi się 
kolekcja ubrań damskich zaprojektowana przez Heidi 
Klum. Tym samym Lidl polepsza swoją ofertę tekstyliów, 
poprzez nadanie jej różnorodności oraz wprowadzając do 
kolekcji najnowsze trendy ze świata mody. Główna idea 
kampanii to moda, na którą każdy może sobie pozwolić.



Przede wszystkim rozwój
	 Elavon,	spółka	należąca	do	U.S.	Bancorp,	uzyskała	
tytuł	Solidny	Pracodawca	2017.	Polityka	personalna	firmy	
po	raz	drugi	z	rzędu	zdobyła	uznanie	jury	plebiscytu.	
Elavon	jako	jeden	z	kreatorów	przemian	rynku	płatności	
bezgotówkowych	przywiązuje	dużą	uwagę	do	rozwoju	
zawodowego	i	indywidualnego	swoich	pracowników.	
Wspieranie	tego	procesu	jest	głęboko	osadzone	w	kul-
turze	organizacyjnej	firmy,	czego	efektem	są	programy	
rozwojowe	oraz	liczne	inicjatywy	społeczne.	
 – Dynamiczny rozwój branży płatności elektronicz-
nych stwarza naszym pracownikom okazję do rozwoju 
i zdobywania nowych umiejętności. Wymagania rynku, 
a przede wszystkim oczekiwania naszych klientów in-
spirują nas do nieustannego ulepszania procesów i sto-
sowanych rozwiązań. Pracownicy biorą udział zarówno 
w ich opracowywaniu, jak i wdrażaniu, co pozwala im 
zdobywać doświadczenie w nowych obszarach	–	mówi	Rafał	 
Gołębiewski,	dyrektor	zarządzający	Elavon	Polska.	 
– W Elavon głos pracowników jest bardzo ważny. Firma 
stwarza liczne fora, gdzie pracownicy mogą zgłaszać 
nowe pomysły lub dyskutować nad wdrożonymi już ini-
cjatywami – dodaje.	
	 Wszyscy	pracownicy	Elavon	mają	możliwość	udziału	
w	programach	rozwojowych	dedykowanych	zarówno	

zatrudnionym	na	stanowiskach	specjalistycznych,	jak	
i	menedżerskich.	– Praca w międzynarodowym środowisku, 
jakim jest nasza firma, daje też możliwość codziennego 
doskonalenia umiejętności językowych, a uczestnictwo 
w międzynarodowych projektach pozwala poznawać 
kolegów i koleżanki z różnych stron świata oraz wzbo-
gaca wiedzę o kulturach innych krajów – mówi	Rafał	 
Gołębiewski.	
	 Poza	obszarem	zawodowym	Elavon	wspiera	także	
rozwój	indywidualny	pracowników.	W	tym	celu	aktywnie	
uczestniczy	w	licznych	inicjatywach	społecznych	i	charyta-
tywnych.	W	każdą	środę	wolontariusze	firmy	odwiedzają	
świetlice	TPD,	gdzie	grają	z	dziećmi	w	gry	planszowe.	
W	ramach	integracji	swojej	załogi	firma	bierze	udział	
w	Biegu	Firmowym.	W	tym	roku	Elavon	reprezentować	
będą	aż	trzy	drużyny,	które	pobiegną	w	charytatywnej	
sztafecie	dla	podopiecznych	Fundacji	Everest.	

Sukces wypracowany 
wspólnie smakuje lepiej

Od kosmosu po Hollywood 
zawsze solidni – Parker

Specjalizujący się w obsłudze finansowej mikro i małych 
przedsiębiorców Idea Bank ma wiele powodów do dumy. 
Jego rozwiązania dla biznesu cieszą się globalną renomą, 
co potwierdzają liczne krajowe oraz międzynarodowe nagrody. 
Idea Bank to także atrakcyjne miejsce pracy, czego dowodzi 
przyznany po raz drugi z rzędu tytuł Solidnego Pracodawcy!

Program kosmiczny, rolnictwo, przemysł 
lotniczy, budowlany, medycyna czy plany 
zdjęciowe Hollywood – wszystkie te 
światy łączą rozwiązania Parker Hannifin. 
Firmy, która powstała ponad 100 lat temu 
w małym warsztacie mechanicznym 
w Cleveland, Ohio. Obecnie jest ona 
wiodącym na świecie producentem 
napędów i sterowań hydraulicznych, 
pneumatycznych i elektromechanicznych. 
Od 25 lat działa również w Polsce. W 2013 
roku we Wrocławiu powstało Centrum 
Usług Wspólnych, jako pierwszy tego typu 
oddział na świecie. Centrum odpowiada 
za przenoszenie i realizację procesów 
finansowych i księgowych, obsługując 
lokalizacje firmy w tej części globu. 

	 Ponad	33	tysiące	osób	aplikujących	na	stanowiska	
i	prawie	1200	nowo	zatrudnionych	pracowników	–	to	
bilans	Idea	Banku	za	2016	rok.	–	Za sukcesami Idea Banku 
stoją ludzie i ich ogromny nakład pracy. Wszystkie etapy 
wdrażanych projektów są realizowane zespołowo. Każdy 
wspólnie wypracowywany sukces smakuje lepiej – łączy 
ludzi, dzięki czemu poprawia się efektywność działań 
i atmosfera pracy. Rekordowa miesięczna suma 60 mln zł 
wpłat w mobilnych wpłatomatach czy ponad 10 tysięcy 
odwiedzin Idea Hub w pierwszym półroczu 2017 roku – 
za tymi liczbami kryje się także zaangażowanie naszych 
pracowników –	mówi	Małgorzata	Szturmowicz,	członek	
zarządu	Idea	Banku.	

Środowisko zorientowane na ambitnych 
pracowników

	 Innowacyjne	otoczenie	oraz	świeże	spojrzenie	na	
prowadzenie	biznesu	przyciąga	do	Idea	Banku	wielu	
ambitnych,	młodych	ludzi.	– Idea Bank aktywnie uczest-
niczy w targach pracy oraz dniach kariery organizowa-
nych przez uczelnie wyższe. Nie boimy się zatrudniać 
studentów i świeżo upieczonych absolwentów, o czym 
świadczy średnia wieku pracowników wynosząca 30 lat. 
Zapewniamy im atrakcyjne warunki pracy oraz możliwość 
rozwoju	–	wyjaśnia	Małgorzata	Szturmowicz.	
	 Pracownicy	wykazujący	się	szczególną	wiedzą,	
umiejętnościami	i	nieszablonowym	sposobem	myśle-
nia	mogą	liczyć	na	docenienie.	Pośród	osób,	które	do	
obecnego	stanowiska	w	strukturach	Idea	Banku	doszły	
drogą	awansu,	znalazł	się	Jarosław	Matoga,	dyrektor	
sprzedaży	Idea	Banku.	–	Do Idea Banku aplikowałem 
za namową kolegi sześć lat temu. Szybko awansowałem 
na stanowisko starszego bankiera. W międzyczasie za-
proponowałem współpracę kilku znajomym z Krakowa, 
przeszkoliłem i wdrożyłem ich w taki sposób, by oddział 
mógł mierzyć się z najlepszymi w Polsce – to przyniosło 
efekty. Pamiętam dzień, w którym mój przełożony zako-
munikował mi, że przejmuję stery nad oddziałem. Czułem 

	 Wartość	rynkowa	Parker	Hannifin	przekracza	13	mld	
dolarów,	jednak	dla	firmy	największą	wartość	zawsze	
stanowili	ludzie.	Zarząd	firmy	kieruje	się	polityką,	która	
ceni	przede	wszystkim	ludzi	i	ich	rozwój.	Pracownicy	
mogą	uczęszczać	na	dofinansowywane	przez	firmę	kursy	
językowe	oraz	szkolenia	wewnętrzne	i	zewnętrzne.	
Osoby	o	wysokim	potencjale	rozwojowym	korzystają	
z	coachingu	oraz	mentoringu,	mogą	ubiegać	się	również	
o	dofinansowanie	studiów.	Niezależnie	od	pełnionej	
w	firmie	funkcji,	zatrudnieni	w	Parker	Hannifin	mają	
możliwość	udziału	w	licznych	projektach	wewnętrznych,	
co	pozwala	im	realizować	się	w	wyzwaniach	pozazawo-
dowych.	Przykładem	takich	aktywności	jest	grupa	ds.	
działalności	charytatywnej	czy	organizacji	wydarzeń	
dla	zespołu.
	 Firma	zapewnia	wiele	przestrzeni	na	inicjatywy	
pracownicze.	Dzięki	temu	mają	miejsce	wydarzenia	
związane	z	Dniem	Dziecka,	zbiórki	żywności	dla	po-
trzebujących	czy	świąteczne	kiermasze	charytatywne.	
Dla	parkerowych	dzieciaków	przygotowujemy	coroczne	
półkolonie,	a	dla	ich	rodziców	imprezy	okolicznościowe.	
Każdy	z	nas	może	nagrodzić	swojego	współpracownika	
za	zaangażowanie	lub	wsparcie	nominując	go	do	we-
wnętrznego	programu	nagród	pracowniczych.
	 Zależy	nam	na	rozwoju	naszych	talentów,	dla-
tego	w	przypadku	pojawienia	się	nowych	wakatów	
w	pierwszej	kolejności	zapraszamy	członków	zespołu	
do	rekrutacji,	dając	im	możliwość	awansów	zarówno	

niesamowitą satysfakcję. Moja ciężka praca nad samym 
sobą zaowocowała kolejno rolą dyrektora regionalnego, 
a finalnie dyrektora sprzedaży. Teraz zależy mi, aby moi 
pracownicy – tak jak ja – mieli dobre warunki do rozwoju 
–	mówi	Jarosław	Matoga.	

Pomysły pracowników kluczem 
do innowacyjności

	 Każdy	pracownik	Idea	Banku,	mający	pomysł	na	
usprawnienie	procesów	zachodzących	w	banku,	miał	
możliwość	przedstawienia	go	w	wewnętrznym	konkursie	
„Mam	Ideę”	i	wygrania	cennych	nagród.	Do	konkursu	
zgłoszonych	zostało	prawie	500	kreatywnych	pomy-
słów,	najlepsze	z	nich	zostaną	wcielone	w	życie.	Jedną	
z	nagrodzonych	osób	jest	Wioletta	Młyńska.	–	Wpadłam 
na pomysł, w jaki sposób można ułatwić pracę doradcom 
banku i zebrać wszystkie niezbędne dane w jednym miejscu. 
Idea Bank pozwala pracownikom wpływać na doskona-
lenie procesów w organizacji, dlatego nie wahałam się 
wystartować w konkursie. Jestem bardzo ciekawa, jak 
moje rozwiązanie będzie wyglądać po wdrożeniu	–	mówi	
laureatka	konkursu,	specjalista	ds.	monitoringu	kart.

Kreatywnie po godzinach

	 Idea	Bank	dba	także	o	rozwój	pasji	pracowników	
poza	miejscem	pracy.	Chętni	mogą	zapisać	się	między	
innymi	do	sekcji	sportowej	mieszanych	sztuk	walki	
(MMA)	czy	siatkówki,	wziąć	udział	w	maratonach	oraz	
konkursach	pierwszej	pomocy.	Bank	wspiera	ponadto	
inicjatywy	pracownicze,	takie	jak	akcje	krwiodawstwa	
i	rejestracje	dawców	szpiku	kostnego.	–	W tym roku 
włączyliśmy się także w akcję „Dwie godziny dla rodziny” 
oraz zorganizowaliśmy dzień dziecka dla pociech pracow-
ników. Nowością jest projekt „Piątek weekendu początek” 
– w każdy pierwszy piątek miesiąca pracownicy dzielą się 
wzajemnie swoimi pasjami, np. umiejętnościami tanecz-
nymi	–	dodaje	Małgorzata	Szturmowicz.

Na zdjęciu Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Banku 

PizzaPortal zwycięzcą 
w kategorii jedzenie online 

Praca na najwyższym poziomie

 – Dynamiczny rozwój naszego 
serwisu internetowego oraz aplika-
cji mobilnej do zamawiania jedzenia 
przez Internet został doceniony przez 
naszych klientów. Za pośrednictwem 
PizzaPortal.pl zamówienie złożyło 
już prawie 2 mln klientów. Serdecznie 
dziękujemy za uznanie i zapewniamy, 
że w najbliższym czasie skupimy się 
na dalszym rozwoju naszego serwisu, 
dostarczaniu nowych funkcjonalności 
oraz podnoszeniu jakości obsługi – 
mówi	Bartosz	Sala,	prezes	PizzaPortal. 

	 PizzaPortal.pl	–	działający	od	2010	roku	–	pierwszy	
w	Polsce	serwis	do	zamawiania	jedzenia	przez	Internet	
ma	w	swojej	ofercie	około	3000	restauracji	w	prawie	300	
polskich	miastach.	W	serwisie	odnaleźć	można	każdy	
rodzaj	kuchni:	od	najpopularniejszej	wśród	Polaków	
kuchni	włoskiej,	poprzez	polską,	amerykańską,	indyjską,	
ale	również	azjatycką,	czy	obecnie	bardzo	popularne	
sushi	z	kuchni	japońskiej.	
	 Sposób	skorzystania	z	PizzaPortal.pl	jest	bardzo	
prosty	i	niezwykle	przyjazny	dla	użytkownika	–	wystar-
czy	wpisać	adres	dostawy	jedzenia,	wybrać	ulubioną	
restaurację	i	danie	oraz	zapłacić	za	złożone	zamówienie	
–	gotówką	przy	odbiorze	lub	wygodnie	przez	Internet.	
	 Jak	zapewnia	Bartosz	Sala	–	PizzaPortal.pl nie jest 
jednak jedynie pośrednikiem pomiędzy restauracjami 
a konsumentami. Dysponując bogatym know-how, do-

Szkolenia i programy rozwojowe

	 W	firmie	prowadzone	są	projekty	rozwojowe	takie	
jak:	coaching,	mentoring,	interdyscyplinarne	projekty	
wewnętrzne,	szkolenia	wewnętrzne	i	zewnętrze,	dofi-
nansowanie	do	studiów	podyplomowych.	W	tym	roku	
zostały	uruchomione	stacjonarne	zajęcia	z	języka	angiel-
skiego.	Ponadto	pracownicy	mogą	korzystać	z	platform	
szkoleniowych,	dostępnych	online,	na	których	znajdują	
się	filmy	szkoleniowe,	audiobooki	czy	artykuły.
 – W Perfetti van Melle dbamy o rozwój naszych 
pracowników i zachęcamy do stałego podnoszenia 
kwalifikacji i uczenia się nowych rzeczy. Zachęcamy 
i promujemy osoby, które poszukują możliwości rozwoju 
i budowania swojej kariery. Każdy z pracowników ma 
możliwość przystąpienia do rekrutacji wewnętrznej, 
a decyzje o awansie podejmowane są w oparciu o ich 
kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie oraz potencjał. 
Wszystkie te działania są niezmiernie istotne z punktu 
widzenia wyzwań z jakimi w dzisiejszych czasach mierzy 
się każda firma, czyli identyfikacja umiejętności, pasji 
i talentów oraz poszukiwanie liderów w całej firmie 
i ich identyfikacja na każdym poziomie organizacji – 
kontynuuje	Stephane	Tikhomiroff.

Wolontariat pracowniczy

	 Pracownicy	coraz	chętniej	angażują	się	w	akcje	
społeczne,	jak	np.	wsparcie	Domu	Dziecka	w	Grotnikach.	

świadczeniem i wsparciem naszych inwestorów, mamy 
ambicję być również doradcami dla naszych partne-
rów-restauratorów i wspólnie pomóc im rozwijać ich 
biznes. Przywiązujemy również bardzo dużą wagę do 
jakości obsługi, do współpracy zapraszamy restauracje 
mające dobre opinie. Ponadto na naszym portalu każdy 
użytkownik może ocenić jakość zamówionego jedzenia, 
co jest wskazówką dla innych klientów. Najlepiej oceniane 
restauracje są promowane i znajdują się najwyżej w wy-
nikach wyszukiwania.  
	 Potencjał	PizzaPortal	dostrzegli	również	inwestorzy.	
Firma	jest	wspierana	przez	AmRest,	który	prowadzi	sieć	
restauracji	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	pod	takimi	
markami	jak	KFC,	PizzaHut,	Starbucks	oraz	światowego	
lidera	w	branży	zamawiania	jedzenia	przez	Internet	–	
Delivery	Hero.

– Działania społeczne koncentrujemy na najmłodszych, 
dlatego od kilku lat angażujemy się w projekty mające 
na celu udzielenie wsparcia, pomocy a przede wszystkim 
wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci. Pracownicy 
zabrali dzieci na rajd rowerowy, do parku trampolin oraz 
na wycieczkę do Doliny Skrzatów. Ponadto udzielamy 
wsparcia finansowego poprzez zakup łóżek dziecięcych 
czy bonów podarunkowych na wyprawki szkolne –	pod-
kreśla	Anna	Warecka,	dyrektor	ds.	personalnych.
	 Po	raz	czwarty	pracownicy	Perfetti	van	Melle	wzięli	
udział	w	biegu	Business	Run,	z	którego	dochód	prze-
znaczony	jest	na	fundację	„Poza	horyzonty”.	– Jesteśmy 
dumni z naszych pracowników, którzy nie zważając na 
jesienną aurę, wzięli udział w biegu. W tym roku z PVMP 
wystartowało 11 drużyn, co oznacza, że aż 40% pracow-
ników zaangażowało się w tą inicjatywę	–	powiedziała	
Anna	Warecka.
	 Ponadto	trzeci	raz	z	rzędu	pracownicy	zaangażują	
się	w	akcję	sprzątania	lasów,	która	organizowana	jest	
w	okolicznych	nadleśnictwach.	Poza	ciężką	pracą,	będzie	
również	czas	na	wspólną	integrację	przy	ognisku.

Nagrody

	 Firma	Perfetti	van	Melle	jest	zdobywcą	wielu	bran-
żowych	tytułów	i	nagród,	wśród	nich	m.in.:		tytuł	„Złoty	
Paragon	2017		Nagroda	Kupców	Polskich”,	„Hit	Handlu”	
dla	lizaków	Chupa	Chups	na	najlepiej	sprzedający	się	
produkt	w	kategorii	„Cukierki	i	lizaki”.

Złoty Laur Konsumenta w kate-
gorii Serwisy online – jedzenie 
na zamówienie w 2017 r. został 
przyznany PizzaPortal.pl

Perfetti van Melle Polska Sp. z o.o., należąca do międzynarodowego 
producenta słodyczy i gum do żucia oraz właściciel takich marek jak 
Mentos, Chupa Chups czy Fruitella, po raz drugi z rzędu otrzymała 
tytuł Solidny Pracodawca 2017 za działania w zakresie prowadzonej 
polityki personalnej. – Jesteśmy dumni z uzyskanego tytułu, ponieważ 
jest dowodem na to, że przestrzegamy prawa pracy, rozwijamy naszych 
pracowników i dajemy im realne możliwości awansu, a warunki pracy, 
które zapewniamy są na najwyższym poziomie – mówi Stephane 
Tikhomiroff, dyrektor zarządzający Perfetti van Melle Polska.

poziomych,	jak	i	pionowych.	Pracownicy	mogą	apliko-
wać	na	stanowiska	do	innych	spółek	korporacji	Parker	
Hannifin	na	całym	świecie.
		 W	bogatym	wachlarzu	benefitów	oferowanych	przez	
firmę	znajdują	się	takie	możliwości,	jak:	opieka	medyczna	
Lux	Med,	karta	Multisport,	karta	Lunchpass,	ubezpie-
czenia	na	życie,	fundusz	emerytalny	czy	bilety	do	kina. 
To	pracownik	decyduje	o	tym,	co	jest	dla	niego	najbardziej	
interesujące.	Ponadto	każdy	pracownik	ma	możliwość	
wspierania	organizacji	charytatywnych	poprzez	prze-
kazywanie	na	ich	rzecz	części	ze	środków	benefitowych.	
Parker	Hannifin	w	duchu	społecznej	odpowiedzialności	
biznesu	pomnaża	te	środki	oraz	dodatkowo	organizuje	
akcje	we	współpracy	z	DKMS	i	Krwiodawstwem.
	 W	Parker	Hannifin	można	zarówno	zdobyć	pierwsze	
doświadczenie	zawodowe	w	ramach	programu	płat-
nych	praktyk,	jak	i	zwiększać	swoje	umiejętności,	będąc	
doświadczonym	specjalistą.	W	zależności	od	doświad-
czenia,	wiedzy	i	umiejętności,	kandydaci	przyjmowani	
są	m.in.	w	działach	zobowiązań,	należności,	rozliczania	
kosztów	podróży	pracowników,	płatności	oraz	działach	
wspierających:	HR,	IT	lub	administracji.	W	procesie	re-
krutacji	firma	kładzie	duży	nacisk	na	weryfikcję	nie	tylko	
kompetencji	merytorycznych,	ale	również	społecznych.	
Dzięki	temu	możliwe	jest	stworzenie	zespołu,	opierają-
cego	się	na	współpracy,	dzieleniu	się	doświadczeniem,	
oraz	wzajemnie	motywującego	się	do	ciągłego	rozwoju. 
To	jedna	z	największych	wartości	Parker	Hannifin.



Rozwiń skrzydła w ERGO Hestii

Inicjatywa na Rzecz 
Zatrudniania Ludzi Młodych – 
Nestlé needs YOUth 

 – Po raz kolejny 
ERGO Hestia otrzy-
mała tytuł Solid-
nego Pracodawcy 
Roku. Co zmieniło 
się w �irmie od 
otrzymania po-
przedniej nagrody?
 – Przede wszystkim 
dziś strategia perso-
nalna jest jednym 
z kluczowych �ilarów 
realizacji strategii 
biznesowej – Naj-
wyższego Standardu 
Ochrony. Zespół HR 
wspiera organizację 
w nieustannym roz-
woju i dostosowuje 

ją do zmieniających się trendów demogra�iczno-spo-
łecznych. Prowadzimy partnerski dialog z biznesem, 
aby być jeszcze bliżej ich potrzeb i wspierać realizację 
celów biznesowych. Dbamy, aby były one realizowane 
w zgodzie z potrzebami naszych pracowników, dlatego 
stale podnosimy jakość naszej oferty w zakresie bene�itów 
i możliwości rozwoju. Staramy się, aby ERGO Hestia była 
nietuzinkowym miejscem pracy, gdzie pracownicy mogą 
rozwijać nie tylko swoje talenty, ale również pasje.
 – Zacznijmy może od wyjaśnienia – dlaczego 
warto być dobrym pracodawcą i co to w ogóle dla 
Państwa oznacza? Jakie wyzwania stoją aktualnie 
przed pracodawcami, biorąc pod uwagę to, że obecnie 
rynek pracy należy do pracowników?
 – Pod koniec XX wieku furorę wywołała książka Eda 
Michaelsa „The war for talents”. Autor zasygnalizował 
w niej olbrzymie wyzwanie, przed którym stoją �irmy 
– walkę o najlepsze talenty na rynku. W mojej opinii, 
wojna ta już dawno się skończyła – talent ją po prostu 
wygrał. Dobry pracodawca to taki, który rozumie, że 
organizacja może osiągać przewagę konkurencyjną po-
przez przyciąganie różnorodnych talentów, a następnie 
umożliwianie im ciągłego rozwoju. Dla ERGO Hestii bycie 
dobrym pracodawcą oznacza nieustanne kreowanie 
wyjątkowego miejsca pracy, w którym osoby o różnych 
pasjach, zdolnościach i umiejętnościach mogą odczuwać 
satysfakcję z pracy i wykorzystywać w niej swoje mocne 
strony. Projektujemy dla naszych pracowników ścieżkę 
pozytywnych doświadczeń. Od momentu rekrutacji, 
poprzez wdrożenie, realizowanie codziennych zadań 
i projektów, działania rozwojowe czy motywacyjne. 
Każdy pracownik ma różnorodne potrzeby – od bezpie-
czeństwa zatrudnienia, przez rozwój, przynależność do 

 Od początku swojej działalności Nestlé wywiera 
pozytywny wpływ na społeczeństwo, działa na rzecz pod-
noszenia jakości życia, a także dąży do lepszej przyszłości. 
W tym celu �irma tworzy stabilne, bezpieczne oraz pełne 
zaufania miejsce pracy. Nestlé pomaga planować i rozwijać 
kariery wewnątrz organizacji. Firma wspiera pracowni-
ków w godzeniu życia prywatnego z zawodowym i włącza 
ich w procesy decyzyjne. Konsekwentnie wspiera również 
zatrudnienie młodych. Dlatego pomaganie młodym we 
wchodzeniu na rynek pracy to jeden z priorytetów �irmy. 
Problem bezrobocia wśród nich został dostrzeżony przez 
�irmę Nestlé, która pod koniec 2013 r. ogłosiła Inicjatywę 
Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs 
YOUth. To pierwszy w historii, ogólnoeuropejski program 
na rzecz walki z bezrobociem w tej grupie, zainicjowany 
przez �irmę prywatną – przedstawiciela świata biznesu, 
jakim jest Nestlé. Poprzez tę inicjatywę �irma chce pomóc 
młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy, oferując 
im szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego lub 
znalezienie wymarzonej pracy. Program Nestlé to uzu-
pełnienie działań prowadzonych przez Unię Europejską 
oraz poszczególne kraje członkowskie, których celem 
jest zmniejszenie bezrobocia w tej grupie wiekowej. 
Jest to o tyle istotne, że współpraca sektora publicznego 
z prywatnym, który realnie tworzy nowe miejsca pracy, 
jest po prostu niezbędna w walce z tym problemem.

grupy, wspieranie innych, stabilność �inansową po prestiż.
Co więcej, sami pracownicy są różnorodni – najmłodszy 
z nich ma 19 a najstarszy 68 lat. Obecnie zatrudniamy po-
nad tysiąc mam! Z myślą o nich stworzyliśmy przedszkole 
dla 70 dzieci, a w przerwie wakacyjnej organizujemy 
półkolonie letnie i obozy żeglarskie, w których uczestniczy 
ponad 260 dzieci pracowników. Pracownicy to widzą i… 
sami próbują się organizować. Efektem ich niebywałego 
zaangażowania jest ponad 45 akcji wolontariackich 
w skali roku, które są oddolną inicjatywą pracowniczą. 
Promując ochronę środowiska, zorganizowaliśmy kom-
pleksowy program dla rowerzystów, który obejmuje 
między innymi gratisowe obiady dla rowerzystów, w pełni 
wyposażone szatnie i ponad 300 stojaków rowerowych. 
Wspieramy także osoby korzystające z carpoolingu ofe-
rując im specjalne miejsca parkingowe. Dzięki Hestyjnej 
Akademii Rozwoju Talentów ponad 70% absolwentów 
programu już awansowało na wyższe stanowiska. Wiele 
z wdrażanych rozwiązań to autorskie pomysły – mamy 
własną salę do ćwiczeń, a o pro�ilaktykę zdrowia pra-
cowników dba zespół lekarzy. Oczywiście wyjątkowa 
lokalizacja ERGO Hestii w Sopocie z oddaloną o kilka 
kroków plażą sprawia, że jesteśmy idealnym miejscem 
do pracy i spędzania tutaj również wolnego czasu.
 – Kogo poszukuje EGRO Hestia? Do jakich kan-
dydatów kierują Państwo swoją ofertę i jakimi ar-
gumentami ich przyciągają?
 – Umożliwiamy projektowanie kariery zawodowej 
praktycznie w każdym możliwym kierunku. Analitycy 
świetnie odnajdą się w obszarach oceny ryzyka, projek-
towania taryf i wyceny produktów czy w aktuariacie. 
Inżynierom dajemy szansę rozwoju w ramach underwri-
tingu oraz w Hestii Loss Control. Kandydaci uwielbiający 
pracę z ludźmi mogą znaleźć swoje miejsce blisko agenta 
i klienta – pracując w obszarach sprzedaży, likwidacji 
szkód czy obsługi klienta. Osoby lubiące pracę kreatywną 

Joanna Wszeborowska
dyrektor HR
ERGO Hestia

odnajdą się w takich obszarach jak HR, komunikacja, 
prawo czy IT. Jeśli kandydat jest przebojowy, otwarty na 
rozwój, zorientowany na cele, w naturalny sposób buduje 
relacje i lubi nowe wyzwania – my znajdziemy dla niego 
miejsce praktycznie w każdym miejscu organizacji.
 – „Wypalenie zawodowe” to problem, z którym 
mierzy się każde przedsiębiorstwo. Właściwa moty-
wacja i komunikacja na linii pracownik – przełożony 
to skuteczne antidotum. Jak ta sfera wygląda w Pań-
stwa �irmie?
 – Z naszej perspektywy kluczem jest odwdzięczenie 
się zaangażowanym pracownikom możliwością rozwoju. 
Dlatego promujemy rekrutacje wewnętrzne, rotacje pra-
cowników między biurami, jak również odpowiadamy na 
indywidualnie sygnalizowane nam potrzeby. W efekcie 
nasi pracownicy wiążą się z nami na lata próbując swoich 
sił w różnych obszarach biznesowych. W tej chwili średni 
staż pracy to 7 lat, a dla wielu z naszych pracowników 
praca w ERGO Hestii jest ich pierwszym miejscem pracy 
w karierze zawodowej w ogóle, dlatego robimy tak dużo, 
aby właśnie tutaj wykorzystywali swój potencjał. Jedną 
z dróg, którą wybraliśmy, jest wsparcie liderów zespołów 
w kierunku inspirowania innych do stawania się każdego 
dnia lepszą wersją siebie.
 – Jak zatem będzie wyglądać najbliższy rok dla 
ERGO Hestii jako Solidnego Pracodawcy?
 – Najbliższy rok to dla nas kolejny rok konsolidacji 
pracowników wokół ważnych dla nas wartości – troski, 
dialogu, aktywnej odpowiedzialności. To czas, w którym 
planujemy działania na przyszłość. Dążymy do tego, aby 
dla naszych pracowników ERGO Hestia nadal oznaczała 
optymalne miejsce do codziennej pracy i rozwoju, gdzie 
każdy będzie mógł spełniać się zawodowo. Wierzymy, że 
dzięki temu ich zaangażowanie i motywacja pracowników 
do zapewniania naszym klientom najwyższego standardu 
ochrony będą nieustannie rosły.

Super klimat
i niskie rachunki
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.

 Termo Organika to największy producent wyrobów 
do izolacji ze styropianu w kraju oraz jedna z najwięk-
szych �irm w tym segmencie rynku w Unii Europejskiej. 
Założona ponad 19 lat temu �irma dostarcza odbior-
com najwyższej jakości płyty styropianowe do ocie-
plania budynków, a od 2012 roku również Kompletny
System Ociepleń Ścian Zewnętrznych (ETICS). – Posiadamy 
4 nowoczesne fabryki styropianu oraz najnowszej genera-
cji  zakład chemii budowlanej. We wszystkich fabrykach 
�irmy 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 tych 
prac było wprowadzenie na rynek unikatowego styropianu 
w kropki tzw. Dalmatyńczyka. Kropki na styropianie to 
znak �irmowy gwarantujący wysoką jakość materiału 
izolacyjnego i odróżniający produkt Termo Organiki od 
innych dostępnych na rynku.  
 Firma rocznie produkuje ponad półtora miliona 
metrów sześciennych styropianu, co pozwala skutecznie 
ocieplić od fundamentów aż po dach niemal 50 tysięcy 
domów. Termo Organika to nie tylko najlepszy styropian. 
Lider rynku dostarcza ponad 50 najwyższej jakości pro-
duktów, w tym  wielokrotnie nagradzany  Kompletny 
System Ociepleń. Jego zastosowanie to gwarancja najlep-
szych parametrów docieplenia i pokaźnych oszczędności.  
Termo Organika to ciepło, które się opłaca.

Nestlé Polska inwestuje w młodych

 Początki inicjatywy w Polsce mają swoje korzenie 
w letnich praktykach w Nestlé. Firma już na kilka lat przed 
wystartowaniem europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrud-
niania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth, wprowadziła 
u siebie program letnich praktyk. W tym roku już po raz 
18. w warszawskiej centrali Nestlé Polska oraz fabrykach 
w Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie, Kargowej 
i Nałęczowie ruszył program 3-miesięcznych płatnych 
praktyk, na które w tym roku przyjęto 66 studentów 
i absolwentów. W ich trakcie uczestnicy zdobywają do-
świadczenie pod okiem mentorów Nestlé – specjalistów 
w swoich dziedzinach, a także doświadczonych mene-
dżerów, służących radą w sferze rozwoju zawodowego. 
Każdy student dostaje swój własny projekt lub część 
projektu, za którego wykonanie jest odpowiedzialny. Na 
koniec praktyk zaprezentuje wyniki swojej pracy przed 
pozostałymi praktykantami.  Nie koniec na tym. Zarząd 
�irmy ceni głos młodych. Dlatego zaprasza reprezen-
tantów praktykantów na specjalne spotkanie, podczas 
którego mają oni możliwość przedstawienia swoich 
opinii i spostrzeżeń na temat Programu Praktyk Letnich 
oraz na temat pracy w �irmie Nestlé. Po zakończeniu 
praktyk Nestlé proponuje pracę najlepszym praktykan-
tom, którzy będą mogli w ten sposób dołączyć do 5000 

pracowników �irmy w Polsce. W ten właśnie sposób tra�ił 
do Nestlé obecny dyrektor Działu Kulinariów i członek 
zarządu Nestlé Polska S.A., Maciej Kaźmierczak, który 
podczas pierwszej edycji „Letnich praktyk z Nestlé” był 
praktykantem w fabryce WINIARY.

Rezultaty Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania 
Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth

 Inicjatywa Nestlé needs YOUth to działanie zakrojone 
na szeroką skalę, realizowane we wszystkich krajach 
europejskich, w których działa �irma. Oferowane ścieżki 
rozwoju dla młodych obejmują wszystkie obszary jej 
działalności oraz wszelkie szczeble zatrudnienia – od 
operatorów w fabrykach po działy sprzedaży i stano-
wiska menedżerskie. Na początku inicjatywa zakładała 
stworzenie możliwości zatrudnienia przez Nestlé do 
końca 2016 roku 20 tys. Europejczyków do 30. roku życia. 
Połowa z nich miała otrzymać propozycję pracy, natomiast 
druga połowa – oferty praktyk i staży. W Polsce założenia 
programu przewidywały początkowo zatrudnienie i zre-
alizowanie praktyk zawodowych obejmujące prawie 800 
osób. Szybko okazało się, że liczba ta zostanie znacznie 
przekroczona. Od 2013 roku, kiedy w Polsce wprowa-
dzono inicjatywę, Nestlé wraz ze swoimi partnerami 
biznesowymi przygotowało aż 6 600 ofert zatrudnienia, 
praktyk i staży dla młodych! W samym Nestlé Polska od 
początku trwania inicjatywy zatrudniono blisko 1 500 
młodych, a prawie 470 zostało objętych programem 
praktyk. Ponadto �irma Nestlé Polska przeprowadziła 
530 warsztatów i wykładów dla młodych w całym kraju.
Kontynuując sukces inicjatywy, Nestlé Polska zdeklaro-
wało, że do 2020 roku utworzy 1300 szans zatrudnienia, 
praktyk i staży dla osób do 30. roku życia, w tym �irma za-
trudni 700 młodych osób i zorganizuje 600 praktyk i staży.

Nestlé docenione jako atrakcyjny pracodawca

 O tym, że Nestlé wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
potencjalnych pracowników i jest atrakcyjnym podmiotem 
na rynku rekrutacyjnym, świadczą liczne nagrody i wyróż-
nienia przyznane �irmie właśnie przez młodych. W tym 
roku program Nestlé needs YOUth otrzymał „Srebrny 
Listek CSR” przyznawany przez tygodnik „Polityka” oraz 

Deloitte. Inicjatywa znalazła się również w gronie 10 
wyróżnionych projektów, wspierających realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development 
Goals – SDGs). Obydwa wyróżnienia to potwierdzenie 
odpowiedzialnego podejścia Nestlé Polska do prowa-
dzenia biznesu.
 Nestlé doceniają również praktykanci oraz studenci, 
którzy odwiedzają stanowisko międzynarodowej �irmy 
podczas Dni Kariery oraz Absolvent Talent Days lub uczest-
niczą w warsztatach na uczelniach. Jak sami mówią, przy 
wyborze pracodawcy kierują się takimi czynnikami jak: 
dobra organizacja pracy, poszanowanie prawa pracy, sta-
bilne zatrudnienie, przejrzysta ścieżka kariery zawodowej, 
możliwość awansu czy dodatkowe bonusy, jak prywatna 
opieka medyczna i karnet na zajęcia sportowe. Te kwestie 
oceniane są w rankingu Idealny Pracodawca TOP 100, 
który stanowi jedno z największych światowych badań 
opinii młodych na temat ich przyszłej kariery. W ostat-
nich latach dwa razy z rzędu, w 2014 i 2015 r., studenci 
wybrali Nestlé jako jednego z najbardziej pożądanych 
pracodawców w branży FMCG. Natomiast w 2014 r. Nestlé 
Polska S.A. zajęło 10. miejsce jako najbardziej pożądany 
pracodawca w kategorii „Biznes” i tym samym najwyższą 
pozycję wśród �irm z branży spożywczej.

Inicjatywa zatacza szerszy krąg – Nestlé 
needs YOUth poza europejskimi granicami

 Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych 
– Nestlé needs YOUth przez wiele lat była działaniem 
prowadzonym wyłącznie w krajach europejskich, zyskując 
uznanie wielu regionalnych rządów i instytucji. Program 
Nestlé przyniósł realne rezultaty i wpłynął korzystnie na 
tworzenie miejsc pracy, praktyk zawodowych i staży dla 
młodych osób w całej Europie. Dzięki tym pozytywnym 
skutkom, w 2015 r. inicjatywa zatoczyła globalny krąg, 
a inicjatywa Nestlé needs YOUth została wdrożona w Mek-
syku. Jest to pierwsze pozaeuropejskie państwo, gdzie 
�irma realizuje ogólnoświatową wersję Inicjatywy Na 
Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych –  Nestlé Global Youth 
Initiative. Regionalny oddział �irmy Nestlé zadeklarował 
stworzenie 3000 miejsc pracy dla ludzi młodych oraz 
przeszkolenie 500 osób w ramach praktyk w ramach tej 
inicjatywy. Dodatkowo, 300 000 meksykańskich studen-
tów zostanie objętych zainicjowanym przez Nestlé pro-
gramem doradztwa zawodowego – młodzi w jego ramach 
dowiedzą się, jak stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. 
Programem zostały objęte obie Ameryki. Firma planuje 
stworzyć tam szanse zatrudnienia dla 900 000 młodych 
ludzi. W 2016 roku program Nestlé Global Youth Initiative 
został zainicjowany także na kontynencie afrykańskim. 
Dzięki temu do 2018 r. 3000 młodych Afrykańczyków 
skorzysta ze staży i praktyk w Nestlé, a 300 000 afry-
kańskich studentów zostanie przeszkolonych w ramach 
zajęć z doradztwa zawodowego.

Edyta Iroko, koordynator ds. mediów



Pracownicy – jeden 
z sukcesów fi rmy Franke
Franke Foodservice Systems Poland 
jest częścią korporacji Franke – 
wiodącego dostawcy inteligentnych 
systemów kuchennych dla sieci 
restauracji szybkiej obsługi.
Jako globalny dostawca najwyższej 
jakości produktów, usług oraz 
indywidualnych rozwiązań fi rma 
oferuje pełne wyposażenie kuchenne.

 Firma Franke Foodservice Systems Poland w Gdyni 
na przestrzeni lat dokonała dynamicznego rozwoju od 
małej fabryki obróbki metalu do jednego z wiodących 
i godnych zaufania partnerów dostarczających inteligent-
ne systemy kuchenne m.in. dla największych na świecie 
sieci i restauracji takich jak McDonald’s, KFC, Burger 
King, Vapiano czy Ikea. Na polskim rynku �irma Franke 
zaistniała w 1994 roku – wówczas pod nazwą Franke – 
Gastopol. Rok później �irma dostarczyła pierwszą kuchnię 
do restauracji McDonald’s. W dniu dzisiejszym produkty 
Franke goszczą w milionach restauracji typu fast-food 
na całym świecie.
 Gwarancja sukcesu �irmy to codzienny wkład jej 
pracowników. Firma Franke Foodservice Systems Poland 
to atrakcyjny pracodawca, który docenia ludzki wysiłek 
oraz prawa pracownicze. To miejsce, gdzie pracuje się 
nie tylko efektywnie, ale również przyjemnie. Możliwość 
ciągłego rozwoju, liczne szkolenia oraz dbałość o bezpie-
czeństwo pracy zaowocowało zatrudnieniem w Gdyni  
blisko 400 pracowników, dla których dewizą są słowa: 
„Wspólnie czynimy naszą pracę wspaniałą, a klientów 
szczęśliwymi”. Wyjątkowi pracownicy są wyznacznikiem 
dobrze funkcjonującej organizacji opartej na szacunku, 
wzajemnej współpracy i wartościach. Nie dziwi zatem 
fakt, że �irma Franke Foodservice Systems Poland uzy-
skała tytuł Solidnego Pracodawcy 2017 – prestiżowe 
wyróżnienie liderów w dziedzinie HR.  
 Kampania One Franke, czyli Jedna Strategia – Jedna 
Marka – Jedna Misja. To globalna kampania rozpoczęta 
w 2014 r., której głównym celem było stworzenie jednego 
zgranego zespołu, dążącego do efektywnej realizacji 
przyjętych celów. Hasło „Make it wonderful” idealnie 
de�iniuje cele �irmy, która pragnie stworzyć dla klienta 
cudowny świat, w którym będzie on mógł doświadczyć 
przyjemności płynącej z gotowania, jedzenia i spędzania 
czasu w kuchni wyposażonej w produkty Franke.

 Oryginalne ilustracje kampanii inspirowane produk-
tami Franke pobudzają wyobraźnię zarówno profesjo-
nalnych, jak i domowych szefów kuchni.
 Pierwszy poważny krok kampanii stanowiło wdroże-
nie nowych wartości – swoistego kodu DNA organizacji. 
W taki sposób hasła: „Enable people, Foster teamwork, 
Deliver solution, Akt entrepreneurial, Be accountable” 
zagościły w umysłach i sercach pracowników spółki na 
dobre. – Oczywiście nie było to łatwe – o czym informuje 
nas Pani Aleksandra Ługowska, HR Manager �irmy Franke 
Foodservice Systems Poland. – W fabryce, gdzie więk-
szość pracowników stanowią mężczyźni z „technicznymi” 
umysłami, wprowadziliśmy świat emocji, uczuć i doznań 
klienta. Można sobie wyobrazić, że pierwsza reakcja była 
dla pracowników lekkim szokiem. Jednak poprzez szko-
lenia, drobne akcje, wsparcie menedżerów, dziś te słowa 
już nikogo nie dziwią, gdyż stały się one silnym elementem 
kultury naszej �irmy. O sukcesie kampanii świadczą m.in. 
rozwijający się z miesiąca na miesiąc wzrost wszystkich 
wskaźników, polepszenie efektywności oraz zadowole-
nie Zarządu Korporacji. Wspomniany sukces jest wyni-
kiem pracy absolutnie wszystkich pracowników Franke
Foodservice Systems, którzy każdego dnia przyczyniają 
się do rozwoju �irmy, dzięki czemu dziś po raz kolejny 
możemy celebrować sukces dobrze zamkniętego miesiąca.
 To nie koniec kampanii One Franke – na pracowników 
czekają nowe cele do realizacji. Nie lada wyzwaniem 
będzie również utrzymanie już wypracowanego sukcesu. 
Patrząc jednak na dotychczasowe osiągnięcia, wypraco-
waną politykę �irmy oraz jej wartości skupiające się wokół 
zespołu pracowników, mamy dowód na to, że Franke 
wykonuje wspaniałą pracę, tworząc unikatowe produkty, 
które tym samym czynią klientów zadowolonymi.

Aleksandra Zdziarska – członek zarządu 
i Aleksandra Ługowska – Human Resources Manager

Jak pracuje się 
w Pyszne.pl?
Pyszne.pl po raz kolejny zostało 
docenione za wspieranie rozwoju 
pracowników i wyróżnione tytułem 
Solidny Pracodawca 2017. Dlaczego
fi rma tak dużo inwestuje w ludzi? 

 W trakcie praktyki studenckiej dwóch przyjaciół 
wpada na pomysł uruchomienia serwisu, jakiego jeszcze 
w Polsce nie było. Siedem lat później �irma założona 
przez Arkadiusza Krupicza i Piotra Czajkowskiego jest 
częścią grupy Takeaway.com, będącej liderem w Europie 
kontynentalnej w zamawianiu jedzenia przez Internet, 
i jednocześnie największym serwisem tego typu w Polsce. 
Obecnie zespół Pyszne.pl liczy ponad 100 osób. 
 – Od początku prowadzenia biznesu utwierdzam się 
w przekonaniu, że dla sukcesu �irmy najważniejszy jest 
potencjał, który wnoszą ludzie. Dzięki zaangażowaniu osób, 
z którymi pracujemy, notujemy co roku ponaddwukrotny 
wzrost – mówi Arkadiusz Krupicz, Country Manager 
Pyszne.pl.
 Pyszne.pl wspiera ambitnych pracowników w plano-
waniu i budowaniu własnej ścieżki zawodowej z uwzględ-
nieniem osobistego potencjału każdej osoby. W zależności 
od potrzeb zawodowych oferuje szkolenia, kursy językowe 
i regularne spotkania coachingowe. Finansuje także zakup 
książek wspierających rozwój osobisty oraz do�inansowuje 
studia podyplomowe. Ponadto Pyszne.pl dba o atmosferę 
w biurze. Dział HR powołał do życia funkcję Managera do 
spraw Dobrego Nastroju, którego zadaniem jest wspie-
ranie integracji zespołu. Pracownicy mogą liczyć też na: 
koleżeńską atmosferę, imprezy integracyjne w kraju i za 
granicą, świeże warzywa i owoce oraz dobrze wyposażoną 
przestrzeń rozrywki.
 – Obecnie rozbudowujemy zespoły, które mają wpływ 
na relacje z klientami. Jest to dobry czas na dołączenie do 
Pyszne.pl – informuje Iwona Piotrowska z działu HR.

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces fi rmy? Dobry biznesplan? Nakłady fi nansowe?
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. 

O programie

 Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest 
wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szcze-
gólnie tych, którzy w swojej działalności promują naj-
ciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą 
się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopol-
skiej prasy. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa 
się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, 
regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie 
regionalne przeznaczone są dla �irm, których siedzi-
by znajdują się w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały 
lub �ilie obecne są na terenie całego kraju.

Wery�ikacja

 Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działa-
jących na terenie całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przed-
siębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie lau-
reatów. Wyróżnieniem dla �irm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym 
środowisku. Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe 
wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania 
się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach zdo-
bytego tytułu.

Podsumowanie projektu

 Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest ogólno-
polska gala, na którą zaproszeni zostają wszyscy laureaci 
tytułu Solidny Pracodawca Roku. Podczas uroczysto-
ści wyróżnione �irmy otrzymują tablice pamiątkowe 
potwierdzające słuszność dotychczasowych działań 
z zakresu polityki personalnej. Wydarzenie jest również 
wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów 
z obszaru HR.
 Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.solidnypracodwca.pl, gdzie mogą się Państwo 
zapoznać z wypowiedziami naszych laureatów na temat 
projektu, którzy są wizytówką tego przedsięwzięcia.

Trwa XV edycja projektu

 „Rzecz o Biznesie” oraz „Strony Rynku” po raz kolejny 
sukcesywnie realizują program Solidny Pracodawca 
Roku, wspierając �irmy, których polityka personalna 
jest na najwyższym poziomie. – Trwa XV edycja, która 
mam nadzieję przyniesie wiele pozytywnych zaskoczeń 
i nowości w zakresie HR. Co roku przekonujemy się o tym, 
że kultura organizacji pracy przedsiębiorstw zarówno 
tych z korzeniami i kapitałem polskim, jak również tych 
zagranicznych wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej. Zado-
walający jest fakt, iż coraz więcej pracodawców rozumie, 
że ludzie to fundament dobrze i efektywnie prosperującego 
biznesu – mówi Tina Dej, dyrektor programu Solidny 
Pracodawca Roku. Projekt wspiera przedsiębiorstwa, 
które pozwalają zatrudnionym osobom poprzez co-
dzienną pracę realizować zarówno swoje, jak i �irmowe 
cele biznesowe. Podsumowując całe przedsięwzięcie, 
można śmiało przyznać, że rynek pracy w Polsce stale 
się rozwija. Coraz więcej �irm rozumie znane wszystkim 
stwierdzenie, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem 
każdego przedsiębiorstwa. Dziś już wiemy, że aby osiągnąć 
sukces w swojej branży, liczy się nie tylko dobry biznesplan 
i nakłady �inansowe, ale przede wszystkim czynnik ludzki.

Czujesz się
solidnym pracodawcą? 

Uważasz, że fi rma, 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@rzeczobiznesie.eu 


