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Saint-Gobain România primește certificarea „Angajator de Top”
pentru al șaselea an consecutiv
Saint-Gobain România a primit certificarea “Angajator de Top” pentru al 6-lea an consecutiv. La nivel
global, Grupul Saint-Gobain a fost desemnat “Angajator de Top” pentru al 7-lea an consecutiv, fiind
una dintre cele 11 companii din întreaga lume care au primit această recunoaștere din partea Top
Employers Institute.
Distincția a fost acordată pe baza unui audit care a acoperit peste 400 de practici privind mediul de
lucru, în special procesele de resurse umane și de dezvoltare a carierei. Saint-Gobain s-a remarcat
în special pentru aspectele care îi unesc pe angajații săi și îi apropie, creând astfel un sentiment de
apartenență în cadrul organizației, punându-se accent pe valorile companiei: etică și integritate. De
asemenea, au fost foarte apreciate bunele performanțe în ceea ce privește strategia companiei,
leadershipul și tacticile de recrutare.
Grupul Saint-Gobain a primit această distincţie în 38 de țări în care activează, cu două în plus
comparativ cu anul 2021, Egipt și Vietnam fiind premiate pentru prima dată: 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, Polonia, Portugalia, România, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania,
Suedia, Thailanda, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite și Vietnam.
„Suntem încântați și onorați că am obținut certificarea „Angajator de Top” pentru al șaselea an
consecutiv. Această distincție reprezintă o recunoaştere valoroasă a atenţiei pe care o acordăm
managementului talentelor și condițiilor excelente de lucru pe care le oferim angajaților noștri. Titlul
ne motivează să continuăm direcția de creștere pentru implementarea cu succes a noului nostru plan
strategic "Grow & Impact", să ne asigurăm că răspundem nevoilor în continuă schimbare a forței de
muncă și să menținem practicile și procesele de recrutare la standarde optimizate.”, a declarat
Smărăndița Schnel, Director Resurse Umane al Grupului Saint-Gobain în România.

Despre Saint-Gobain
Lider mondial în domeniul construcțiilor ușoare și durabile, 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 38.1 miliarde EUR în 2020 la nivel global
Peste 167,000 de angajați care activează în 72 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, Building 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
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Leordeni şi Aricestii Rahtivani. Pentru mai multe informații despre Grupul Saint-Gobain în România, vizitați
www.saint-gobain.ro.
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