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Saint-Gobain România a primit certificarea „Angajator de Top” 

pentru al 7-lea an consecutiv. La nivel global, Grupul Saint-

Gobain a fost desemnat „Angajator de Top” pentru al 8-lea an 

consecutiv, fiind una dintre cele 15 companii din întreaga lume 

care au primit această recunoaștere din partea Top Employers 

Institute.     

Claire Pedini, Vicepreședinte Executiv, Resurse Umane și Responsabilitate Socială 

Corporativă a Grupului Saint-Gobain, explică: 

„Certificarea „Angajator de Top” la nivel mondial recompensează toate acțiunile și 

angajamentele Saint-Gobain din întreaga lume pentru a crea un loc de muncă excelent, unde 

talentul fiecăruia este apreciat și echipele sunt implicate. Aceasta este o dovadă că, în calitate 

de angajator responsabil, contribuim zilnic la construirea unei lumi mai sustenabile și mai 

incluzive, în linie cu scopul nostru „Making the World a Better Home'” și cu planul strategic 

„Grow & Impact”. Este o recunoaștere a eforturilor constante ale echipelor noastre, în special 

în domeniul resurselor umane, de a continua să facem progrese și de a atinge un scor de 90% 

în rândul angajaților Saint-Gobain care spun că sunt mândri că lucrează pentru companie. 

Această realizare este rezultatul unei transformări culturale de succes, bazată pe încredere, 

colaborare și responsabilizare."  

„Suntem onorați și bucuroși pentru certificarea „Angajator de Top” obținută pentru al 7-lea an 

la rând în România. Pentru noi, această distincție reprezintă recunoașterea atenției pe care o 

acordăm zi de zi dezvoltării stilului de lucru și a inițiativelor noastre pentru care lucrăm constant 

în a le concretiza. Continuăm să rescriem modul de abordare corporativ și să ne implicăm în 

dezvoltarea unui stil de management în care condițiile de lucru ale angajaților noștri, planul 

nostru strategic „Grow & Impact”, cultura bazată pe încredere, colaborare și împuternicire și 

construirea celor mai bune echipe într-un mediu de lucru divers și incluziv reprezintă doar 

câteva dintre punctele centrale de interes." (Smărăndița Schnel, Director Resurse Umane al 

Grupului Saint-Gobain în România) 

Dintre cele 20 de criterii analizate de Top Employers Institute, Grupul Saint-Gobain a 

înregistrat progrese semnificative la 15 dintre ele, în special în ceea ce privește 

sustenabilitatea (+6,69%), diversitatea și incluziunea (+3,12%), digitalizarea resurselor umane 

(+3,04%), starea de bine (+2,79%) și recrutarea de talente (+2,43%). 

Saint-Gobain  a  primit  această  distincție  în  40  de  țări  în  care  activează, în acest top 

adăugându-se anul acesta Peru și Singapore. 
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Lista completă a țărilor certificate Angajator de Top la nivel mondial în 2023:  

Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, China, Columbia, Republica 

Cehă, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, India, Indonezia, Irlanda, 

Italia, Japonia, Malaezia, Mexic, Olanda, Peru, Polonia, Portugalia, România, Arabia 

Saudită, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Thailanda, Turcia, 

Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA , Vietnam. 

 
 

 

 

 

Lider mondial în domeniul soluțiilor ușoare și sustenabile pentru construcții, Saint-Gobain proiectează, 

produce și distribuie materiale și servicii pentru piețele industriale și de construcții. Soluțiile sale integrate 

pentru renovarea clădirilor publice și private, pentru construcțiile ușoare și decarbonizarea construcțiilor 

și a industriei sunt dezvoltate printr-un proces continuu de inovare și oferă durabilitate și performanță. 

Angajamentul Grupului este ghidat de scopul său, "MAKING THE WORLD A BETTER HOME". 

 

Vânzări de 44.2 miliarde EUR în 2021 la nivel global 

Peste 166,000 de angajați care activează în 76 de țări 
Un Grup angajat să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050 
 

În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives, Glass, Pietta Glass 

Working, Sekurit, Isover, PAM, Rigips, Weber, Duraziv şi  Chryso, cumulând aproximativ 2000 de 

angajaţi în 14 situri industriale situate în Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, Turda, Suceava, Vălenii 

de Munte, Popești Leordeni şi Ariceştii Rahtivani. Pentru mai multe informații despre Grupul Saint-

Gobain în România, vizitați www.saint-gobain.ro. 
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