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Saint-Gobain România a dat startul campaniei de recrutare pentru noua fabrică de plăci de 

gips-carton de la Turda, care va deveni operațională în cel de-al doilea trimestru al anului 2023. 

Noua fabrică, o investiție de aproximativ 45 de milioane EUR, va dispune de cea mai avansată 

tehnologie în domeniu, cu linii performante și automatizate, oferindu-le viitorilor angajați un 

mediu de lucru modern, cu condiții de lucru la standarde ridicate.  

Pentru Saint-Gobain, a produce local înseamnă a produce sustenabil, iar noua investiție, cât 

și investițiile anterioare realizate în România, contribuie la scăderea semnificativă a amprentei 

de carbon, atât prin intermediul soluțiilor oferite ce ajută la îmbunătățirea eficienței energetice 

a clădirilor, cât și prin reducerea transportului din alte țări, ceea ce susține obiectivul Grupului 

de a atinge nivelul de zero emisii nete de carbon până în 2050.  

Prin această investiție, Saint-Gobain își reafirmă misiunea și angajamentul de a susține 

comunitățile din care face parte, fiind o companie internațională, dar și multi-locală, pe deplin 

integrată în piețele în care activează pentru a le susține vitalitatea economică și a contribui la 

construirea unei lumi mai echitabile și mai durabile, deschise și antrenante. 

Saint-Gobain oferă o diversitate de locuri de muncă, cu perspective solide de viitor și parcursuri 

profesionale variate, mobilitatea în cadrul Grupului fiind promovată și încurajată în toate țările 

în care compania este prezentă, reușind să răspundă așteptărilor tuturor generațiilor.  

Candidații vor avea ocazia de a se alătura unui Grup orientat spre inovare, care se angajează 

să decarbonizeze piețele industriale și de construcții. Compania oferă un mediu de lucru 

favorabil dezvoltării profesionale, punând accent pe bunăstare și încurajarea performanței.  

Anul acesta, Saint-Gobain România a primit certificarea „Angajator de Top” din partea Top 

Employers Institute, pentru al 6-lea an consecutiv, datorită condițiilor de muncă excelente 

oferite angajaților săi, remarcându-se, în special, pe aspectele care îi unesc pe angajați și îi 

apropie, creând astfel un sentiment de apartenență în cadrul organizației. 

În prezent, compania recrutează pentru o gamă largă de posturi, precum operatori de 

producție, excavatoriști, operatori foreză, mecanici, electricieni, stivuitoriști și șefi de schimb, 

printre numeroasele beneficii oferite numărându-se asigurări private de viață și sănătate, 

tichete de masă, tichete cadou, prime de sărbători, prime de vacanță, indemnizație de 

transport ș.a.  

„Saint-Gobain și-a luat angajamentul de a susține comunitățile locale, un exemplu fiind crearea 

de locuri de muncă, continuând totodată producția autohtonă durabilă. Cererea în creștere de 

pe piața din România, cât și din țările Europei Centrale și de Est, ne-a determinat să investim 

în sporirea capacității de producție a fabricilor noastre, pentru ca soluțiile sustenabile Saint-

Gobain să poată deservi cât mai mulți consumatori”, a spus Smărăndița Schnel, Director 

Resurse Umane, Saint-Gobain România. 
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Pentru informații suplimentare despre locurile de muncă disponibile, persoanele interesate pot 

suna la +40 (741) 331 440. 

 
 

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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