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Selgros najbardziej zaufaną siecią hurtową w Polsce
Innowacyjność w obsłudze klienta,
a przede wszystkim szeroki asortyment
i wysoka jakość produktów – to
wyróżniki Selgros Cash&Carry, które
kolejny raz docenili klienci sklepów
hurtowych. Firma otrzymała po raz 9.
złoty Laur Klienta w tej kategorii.

Laur Klienta to największy projekt w kraju, który
wyróżnia firmy działające na polskim rynku odznaczające się najwyższą jakością, innowacyjnością i szczególnym zaufaniem klientów. W procesie konkursu brana
jest pod uwagę wybitna pozycja produktów lub usług
na polskim rynku oraz ich innowacyjny charakter,
a także elementy przewagi konkurencyjnej czy skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych.
– Kolejny, dziewiąty złoty Laur Klienta dla Selgros
Cash&Carry jest potwierdzeniem naszego wysiłku, jaki
wkładamy w nieustanne podnoszenie jakości obsługi
klienta oraz zapewnianie jak najświeższych produktów.
W zeszłym roku, w Piasecznie pod Warszawą, otworzyliśmy 18. halę Selgros w Polsce, która jest kwintesencją
tego, co oferujemy naszym klientom. To także dowód na
to, że nieustannie się rozwijamy, chcąc być jak najbliżej
klientów zarówno prowadzących własną działalność
w różnych obszarach, jak i detalicznych – mówi Cezary
Furmanowicz, dyrektor działu marketingu Selgros
Cash&Carry i Transgourmet.

Co znajdziesz w Selgros?
Hurtownie Selgros Cash&Carry znane są przede
wszystkim z szerokiego asortymentu produktów
świeżych, jak: mięso, ryby, frutti di mare czy warzywa i owoce. Można tu znaleźć zarówno produkty od
lokalnych dostawców, jak i egzotyczne sprowadzane
z najdalszych zakątków świata.
Dzięki przynależności do holdingu Transgourmet,
ryby i owoce morza przyjeżdżają prosto z portu
Bremerhaven, który słynie w całej Europie z dystrybucji ryb. Znajduje się tam platforma logistyczna
Transgourmet Seafood, dzięki której do Polski
w krótkim czasie trafiają najwyższej jakości produkty. Poza szeroką ofertą produktów spożywczych
i przemysłowych, klienci mogą liczyć także na wiele
programów lojalnościowych i specjalistyczne doradztwo. Warto wybrać się do jednej z 18. hal, które
znajdują się w największych miastach w Polsce
m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi,
Krakowie czy Gdańsku.

własnych dla HoReCa innych producentów, jest
fakt, że korzystają z nich najlepsi kucharze w całej
Europie. Z kolei korzystna cena produktów marki
Transgourmet Economy jest wynikiem wypracowanych standardów, bez uszczerbku na jakości
produktów.
Nowością dla kucharzy, którzy poszukują ekskluzywnych produktów, jest dostępność asortymentu Frische Paradies – dostawcy słynącego
z dystrybucji ekskluzywnych produktów, w tym
m.in. owoców morza. Produkty dostępne są obecnie w hali Selgros Cash&Carry w Piasecznie pod
Warszawą.

Selgros do usług
Klienci z branży gastronomicznej mogą korzystać z pakietu usług oferowanych przez Selgros
Cash&Carry, które cechuje indywidualne podejście.
Firma dopasowuje do potrzeb klientów sposoby realizacji zamówień, prowadzi indywidualne szkolenia,
realizuje dostawy w wybranych godzinach, zapewnia
możliwość zamawiania produktów z odbiorem w hali
oraz korzystania z licznych szkoleń w Akademii
Kulinarnej Selgros i Transgourmet, które obejmują,
między innymi zagadnienia z zakresu zarządzania
punktem gastronomicznym czy budowania menu.

Klucz do restauracji i branży HoReCa

Marka Selgros Cash&Carry jest częścią międzynarodowego holdingu Transgourmet. Oferta
sieci hurtowni to także szereg rozwiązań dla osób
prowadzących działalność gospodarczą w branży
HoReCa: restauracji, hoteli, firm cateringowych,
stołówek w placówkach opieki społecznej czy
oświatowo-wychowawczych. Oferta Selgros dla
HoReCa to nie tylko świeże produkty, ale także
szeroki wybór produktów marek własnych o wysokiej jakości: Transgourmet Premium, Quality
i Economy opracowanych z myślą o branży gastronomicznej. Tym, co je wyróżnia od produktów marek

Super klimat w domu i super Białe pudry – ekoszaleństwo
niskie rachunki za ogrzewanie
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 największych firm w tym segmencie rynku w Unii
Europejskiej. Założona ponad 20 lat temu firma
dostarcza odbiorcom najwyższej jakości płyty
styropianowe do ocieplania budynków, a od 2012
roku również Kompletny System Ociepleń ścian
zewnętrznych (ETICS). – Posiadamy 4 nowoczesne
fabryki styropianu oraz najnowszej generacji zakład
chemii budowlanej. We wszystkich fabrykach firmy
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 tej pracy było wprowadzenie
na rynek unikatowego styropianu w kropki tzw.
Dalmatyńczyka. Kropki na styropianie to znak
firmowy 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.
Ale Termo Organika to nie tylko najlepszy styropian. Lider rynku dostarcza ponad 50 najwyższej
jakości produktów, w tym wielokrotnie nagradzany
Kompletny System Ociepleń. Jego zastosowanie to
gwarancja najlepszych parametrów docieplenia
i pokaźnych oszczędności. Termo Organika to ciepło,
które się opłaca.

Trend na ekologię nabiera na sile. Jesteśmy coraz bardziej świadome nie tylko
tego, co jemy, ale również tego, co aplikujemy na naszą skórę. W naszych domach
coraz częściej pojawiają się ekośrodki do utrzymania czystości, umiemy czytać
etykiety i wybierać produkty bezpieczne dla nas i naszych najbliższych.
Stoi to w sprzeczności z powszechnym trendem,
aby wyglądać pięknie i młodo, mieć błyszczące włosy
i promienną cerę. Producenci kosmetyków przekonują
nas o cudownym działaniu kolejnych superkremów
i upiększających kosmetyków.
Nietrudno stracić głowę, pozostając piękną i zadbaną, a jednocześnie świadomą chemicznych zagrożeń
konsumentką.
Co dzień wyruszamy więc na zakupy z głową pełną
ostrzeżeń: „żadnych PEG-ów, PPG-ów, SLES-ów i SLS-ów“.
W sieci aż roi się od mało rzetelnych i mocno niestety
mijających się z prawdą artykułów i blogów ostrzegających nas przed całą masą substancji rakotwórczych
i szkodliwych dla zdrowia. Często zapadają nam w pamięć
zaledwie wyrywki tych informacji – nietrudno się dziwić.
Codzienna gonitwa i natłok spraw powodują, że zwykle
poddajemy się biorąc „to co zwykle“ lub sięgamy po
kosmetyki eko nie do końca wierząc w ich działanie.
Współczesna komercjalizacja przekonuje nas bowiem,
że o ile skład kosmetyku nie jest długi jak poemat, nie
zawiera substancji A, B i C – kosmetyk nie będzie skuteczny.
Tymczasem w naturze występuje cała masa substancji
zawierających owe A, B, C mających zbawienne działanie
dla naszej cery.
Medycyna ludowa i ziołolecznictwo w Polsce ma
wspaniałą tradycję. Do dziś zastanawia mnie, jak to jest możliwe, że z dobrodziejstw owej
tradycji tak szeroko korzystają
dziś koncerny farmaceutyczne,
oferując kolejne – pochodzenia
naturalnego – suplementy diety,
natomiast producenci kosmetyków ledwie muskają temat.

jący nawodnienie naskórka. Posiada ogromną zdolność
do pochłaniania wilgoci oraz sebum, nie zatykając porów.
Absorbcja odbywa się stopniowo i powoli, dzięki czemu
skóra nie ulega przesuszeniu – może być więc z powodzeniem stosowany przy każdym typie cery.
Puder jest transparentny, lekki, niezwykle łatwy
w aplikacji – w kontakcie z cerą natychmiast przyjmuje
jej koloryt, zmiękcza ją i wygładza. Dzięki wyjątkowo
gładkiej konsystencji nadaje cerze jedwabisty wygląd,
ukrywając jednocześnie drobne niedoskonałości.
Efekt matu utrzymuje się przez wiele godzin, a makijaż
nie spływa z buzi nawet w największe upały. Polecamy
go nie tylko do zmatowienia cery – można stosować go
na podkład i już zaaplikowany róż, dzięki czemu nasze
policzki będą pięknie podkreślone przez cały dzień.
Idealnie sprawdzi się również do utrwalenia szminki.
Puder może być także stosowany jako samodzielny
kosmetyk – z pewnością pomoże przy cerze problematycznej, złagodzi podrażenia i wygładzi cerę. Jest
hipoalergiczny, nie zawiera talku ani parabenów.
Należy tu zaznaczyć, że w przeciwieństwie do
pozostałych produktów tego typu dostępnych na
rynku nie zawiera on mieszanki ryżu z np. proszkiem kukurydzianym lub innymi domieszkami,
a jako jedyny bazuje wyłącznie na proszku ryżowym.

Postanowiliśmy to
zmienić!

Pierwszy, sztandarowy produkt marki ECOCERA – puder
ryżowy FIXER szybko zdobył
sobie serca kobiet w całej Polsce jako kosmetyk bezpieczny,
stworzony wyłącznie z naturalnych składników. Proszek z ryżu
stosowany jest od wieków jako
specyfik wygładzający, łagodzący
stany zapalne oraz wspomaga-
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ECOCERA – puder ryżowy
FIXER

zdobył wiele liczących się na rynku kosmetycznym nagród m.in.
Perły Rynku Kosmetycznego za
Innowację Roku 2017 oraz za Najlepszy Produkt Ekologiczny 2017.
Obecnie oferta ECOCERY obejmuje znacznie szerszą gamę produktów – nie tylko doskonałych
pudrów, ale również dedykowanych do różnych rodzajów cery
maseczek kosmetycznych i kojących płynów opartych na bazie
metali koloidalnych. Pragniemy
podziękować za uznanie, z jakim
spotkała się nasza oferta – za najcenniejszą dla nas, bo przyznaną
przez nasze zadowolone klientki
nagrodę dla całej marki ECOCERA
– Laur Konsumenta 2017.

Inwestujemy w pracowników Niczuk z Olsztyna nagrodzony
Tarczyński S.A. to firma z ponad
25-letnim doświadczeniem
w produkcji wędlin oraz przekąsek
mięsnych, która posiada trzy zakłady
produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym,
Sławie oraz w Bielsku-Białej.
Misję firmy stanowi tworzenie z zaangażowaniem i pasją produktów wysokiej jakości. Dzięki
konsekwentnie realizowanej polityce i strategii przed
siębiorstwa Tarczyński zyskał pozycję lidera w swojej
branży. Do najważniejszych nagród, certyfikatów
i wyróżnień uzyskanych przez firmę znajdują się:
3 miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki,
Medale Europejskie, Gazele Biznesu, Nagroda Orzeł
Eksportu oraz prestiżowa Perła Polskiej Gospodarki
uzyskana w 2016 r. oraz wiele innych.  

Zatrudnienie i kariera

Obecnie firma zatrudnia ponad 1500 pracowników.
Organizacja zdaje sobie sprawę, że na rynku pracy
nadal brakuje dobrych fachowców, dlatego inwestuje
w kształcenie młodych talentów, organizując całoroczne płatne staże dla studentów. Jest szczególnie
otwarta na kierunki: technologia, automatyka czy
ekonomia, a także zarządzanie i inżyniera produkcji.
Firma w ramach praktyki i stażów współpracuję
z szkołami zawodowymi i średnimi.  Dzięki takim
działaniom ponad 85% pracowników po ukończeniu
stażu znajduje zatrudnienie w firmie po ukończeniu
staży i praktyk.

Tarczyński S.A. stawia na ciągły rozwój
Firma zapewnia swoim pracownikom możliwość
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak również kompetencji twardych. Działając zgodnie z opracowaną
strategią szkoleń  i kursów, oferuje swym pracownikom możliwość rozwoju m.in. w Akademii Zarządzania Tarczyński S.A. W ramach Akademii  działa cykl
szkoleń W Paczce Siła, mających na celu podnoszenie
kompetencji managerskich.  Ofertę szkoleniową firmy
uzupełnia szereg szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, dofinansowanie do nauki, kierowanie na studia,
oraz liczne kursy zawodowe i językowe. W zakresie
szkoleń firma proponuje innowacyjne rozwiązania,
takie jak program Operator Szkoleniowiec (usprawniający proces adaptacji nowych pracowników) oraz
program Gemba Coaching (indywidualne wsparcie
poprzez zewnętrznego mentora, którego celem jest
inspirowanie pracownika do wdrażania zmian).

Pracownicy największą wartością firmy
Tarczyński S.A.

Realizacja wielu niestandardowych zadań wymaga
stabilnej i doskonale wyszkolonej kadry. Aby taką
kadrę pozyskać i utrzymać, firma pozwala swoim
pracownikom na zawodowy rozwój.
Sprawnie funkcjonująca nowoczesna polityka
personalna firmy wpłynęła na pozytywny wizerunek
firmy Tarczyński S.A. jako atrakcyjnego pracodawcy na
polskim rynku. Potwierdza to uzyskany już trzykrotnie
przez firmę tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

Dziś dobrze funkcjonujące
przedsiębiorstwo to nie tylko dobry
biznesplan, nakłady finansowe,
ale przede wszystkim ludzie.
Dodatkowymi aspektami, które
przemawiają za tym, że firma
w swoich działaniach obrała dobry
kierunek, jest jej szersze patrzenie
na otaczającą rzeczywistość.
A jak firmy mogą realizować
tę filozofię? Wie o tym doskonale
firma Niczuk z Olsztyna, która
po raz drugi uzyskała wyróżnienie
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
w projekcie Solidny Pracodawca Roku.
W tegorocznej edycji projektu, oprócz podstawowych kwestii dotyczących polityki personalnej,
istotnymi elementami poddawanymi ocenie przez
kapitułę były kwestie związane z CSR-em. W tym
zakresie Niczuk ma wiele do powiedzenia. Nie dziwi
więc fakt, że firma ponownie została doceniona przez
specjalistów.

Bo wszystkie dzieci nasze są...

Spółka Niczuk szczególnie dba o swoich pracowników, jak również o ich rodziny. Właśnie dlatego
kilka razy do roku organizowane są różnego rodzaju inicjatywy, warsztaty oraz eventy, które bawiąc,
mają uczyć oraz pogłębiać relację między rodzicami,
a ich pociechami. Jedną z takich akcji zrealizowanych
w 2017 roku był kulig, którego zadaniem, oprócz integracji załogi, było propagowanie zdrowego trybu życia
poprzez spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kolejnym ciekawym wydarzeniem była Akademia Robotyki, gdzie dzieci miały możliwość udziału
w warsztatach w Akademii Robotyki i Informatyki
Coodi.
Cykliczna impreza należąca już do tradycji firmy z Olsztyna – jaką jest EKOpiknik – to swoisty
ukłon w stronę ekologii. W czasie tego wydarzenia
odbywają się liczne atrakcje sportowe, rekreacyjne, muzyczne oraz kulinarne, takie jak np. konkurs
„Festiwal Smaków”. Punktem kulminacyjnym pikniku
są konkursy z serii EKO, w których wykorzystuje się
m.in. palety, butelki PET i inne materiały nadające
się do dalszego recyclingu. Oceniania jest kreatywność, zaangażowanie i pomysłowość poszczególnych
zespołów.

Dziś CSR jest istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw oraz coraz częstszą praktyką.
Firma Niczuk z Olsztyna, również w tym zakresie
ma się czym pochwalić. Oprócz wsparcia, na jakie
mogą liczyć pracownicy i społeczność lokalna, firma
angażuje się w większe, ogólnopolskie charytatywne
projekty. Istotnym aspektem w tej kwestii są również
inicjatywy kulturalne, jak sponsorowanie Festiwalu
Wschód Piękna, który łączy w sobie alternatywne
dzwięki z muzyką powstałą na bazie słowiańskich
tradycji. Niczuk ma również swoje zasługi w rozwoju
sportu na Warmii i Mazurach. Od lat regularnie wspiera
Fundację Akademii Sportu STOMIL Olsztyn oraz inne
wydarzenia spotowe w regionie. Natomiast angażując
się w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej
firma promuje szeroko pojęte bezpieczeństwo, nie
tylko w pracy. Niczuk bierze aktywny udział w akcji
informacyjnej dotyczącej badań w ramach programu profilaktyki raka piersi. Firma podejmuje liczne działania proekologiczne w obrębie Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu. Gospodarowanie odpadami, zabezpieczenia antykorozyjne, odpowiednia
organizacja pracy oraz  dbanie o środowisko naturalne
na stałe wpisały się w politykę firmy. Niczuk Metall-PL
dba o to, by współpracować z tzw. „zielonymi dostawcami”, którzy wyznają podobną filozofię ekologii.
Te i inne inicjatywy to szeroki wachlarz działań, w które
firma angażuje się na co dzień obok kwestii związanych stricte z działalnością przedsiębiorstwa, dlatego
gratulujemy  podejścia i życzymy kolejnych sukcesów.

zapracowała na tytuł Solidnego Pracodawcy

Rozmowa
z Andrzejem Drosikiem,
dyrektorem NUTRICIA w Opolu
– Jak w NUTRICIA definiowany jest termin
„solidny pracodawca”?
– Efekty ekonomiczne firmy są nierozerwalnie związane z załogą. To, w jaki sposób zarządzamy ludźmi,
rozwijamy ich potencjał i możliwości, decyduje o tym,
jaki wynik ma firma.
W ogólnym przekonaniu solidny pracodawca spełnia wymagania prawne dotyczące płacenia wynagrodzenia w terminie, zapewnia bezpieczne warunki pracy
czy możliwości wypoczynku. To są aspekty obowiązkowe, my wierzymy, że solidny pracodawca oznacza
znacznie więcej. U nas to umiejętność definiowania
indywidualnych potrzeb pracownika, a potem takie
ich skorelowanie z potrzebami firmy, żeby korzyść
z ich realizacji była obopólna: i dla człowieka, i dla
rozwoju przedsiębiorstwa.
Istotne jest zaangażowanie pracownika w proces
zarządzania, zaczynając od odpowiedzialności za działania na własnym stanowisku. Staramy się zachęcać
pracowników, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami, optymalizowali swoje działania, stale myśląc
jak doskonalić jakość i efektywność swojej pracy czy
procesów w firmie. Myślę, że dla większości możliwość
uczestniczenia w tym procesie też jest elementem
motywującym. Staramy się budować zespoły tak, by
pracownicy  lubili swoją pracę i angażowali się w nią
z pożytkiem dla siebie i zakładu.
– Dostrzeżenie pojedynczego człowieka i zbudowanie relacji międzyludzkich w dużej organizacji
jest trudniejsze niż w małych przedsiębiorstwach,
tym bardziej jeśli na grunt polski wprowadza się
wzorce zagraniczne. Jaki macie na to przepis?

– Wszystko zależy od tego, jaką mamy wizję budowy
kultury firmy. Przede wszystkim nie chcemy tworzyć
barier między poszczególnymi szczeblami organizacji.
W języku angielskim jest słowo, które oddaje element
naszej filozofii – „proximity”, czyli bliskość. Ważne jest,
żeby przełożony był blisko swojego podwładnego
i rozumiał jego problemy, nie tylko zawodowe, ale jeśli
pracownik ma taką potrzebę także prywatne. Poprzez
różnego rodzaju systemy zarządzania wspieramy taki
styl zarządzania u liderów produkcji, dbając by lider był
blisko swoich pracowników, a kierownik blisko liderów
i pracowników – codziennie. Taki styl zarządzania
daje możliwość uzyskiwania informacji zwrotnych od
pracowników, pomagających poprawiać działania lub
rozwijać te, które się sprawdzają. Informację można
przekazać ustnie, można też skorzystać ze specjalnych
tablic umieszczonych na każdym wydziale. Pracownicy
otrzymują także informację, czy proponowane przez
nich rozwiązanie może być zrealizowane i jakie są
dalsze działania.
Raz na dwa lata prowadzone są także anonimowe
badania opinii wśród pracowników.  Wyniki badań są
starannie analizowane, a pracowników angażujemy
w poszukiwanie rozwiązań tak, by stale usprawniać
nasze działania w różnych obszarach funkcjonowania firmy.
– Oprócz bogatych pakietów socjalnych, budujących wśród pracowników poczucie przynależności
do solidnej firmy, integrujecie też załogę poza
zakładem…
– Pracownicy mają możliwość organizowania spotkań integracyjnych, które wspieramy finansowo. To są
na przykład wyjazdy w góry, czasami całej brygady (kilkanaście do kilkudziesięciu osób), a czasami spotkania
całych wydziałów. Drugim elementem jest angażowanie
pracowników w społeczną odpowiedzialność biznesu.
Wspieramy te działania finansowo i organizacyjnie, ale

szego rozwoju i ustalamy plan rozwoju, składający
się oczywiście przede wszystkim z nauki w ramach
wykonywanej pracy, a także z takich elementów jak
szkolenia, treningi czy mentoring. Mamy mentorów
na wydziałach produkcyjnych, którzy opiekują się nowymi pracownikami czy też osobami przechodzącymi
z innych wydziałów i nowymi w danym środowisku.
Mentorzy są za to dodatkowo wynagradzani.
Budujemy ścieżki kariery zarówno wewnątrz fabryki, ale jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu
i dla stanowisk specjalistycznych czy menedżerskich
mamy możliwości rozwoju także w innych miejscach
w Polsce czy fabrykach na świecie.
– Co jest najważniejsze w budowaniu zespołu
nastawionego na sukces?
oczekując osobistego zaangażowania pracowników.
– Uczciwość z jednej i drugiej strony: pracownika
Prowadzimy kalendarz działań społecznej odpowie- i zarządu. Jeśli chcemy budować zdrowe relacje, potrzedzialności, każdy z wydziałów ma możliwość zapro- bujemy do tego zaufania i współpracy z pracownikami,
ponowania jednej aktywności w danym miesiącu. Od na przykład poprzez dialog ze związkami zawodowymi.
lat na różne sposoby pracownicy wspierają placówki: Otwarcie rozmawiamy o problemach pojawiających
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim, Dom Samotnej się w pracy. Na przykład kilka lat temu mieliśmy taką
Matki i Dziecka w Opolu oraz Opolskie Hospicjum dla sytuację, że musieliśmy zmodernizować naszą fabrykę
Dzieci. Wychodzimy z założenia, że lepiej jest działać i zakończyć pracę w zakresie jednego technologicznego
długoterminowo i zaspokajać potrzeby w sposób zor- procesu. Oszacowaliśmy, że zmiana ta może przynieść
ganizowany. Stąd budowanie długoletniej współpracy, redukcję zatrudnienia – dotyczyć ok. 30 osób, co wówktóre przynosi wymierne efekty. Jesteśmy dumni z pro- czas stanowiło ok. 5 proc. załogi. Dlatego już półtora
gramu „Rozum i Serce”, do którego zaangażowaliśmy roku przed zamknięciem tego procesu podjęliśmy
Uniwersytet Opolski, który z czasem przejął rolę lidera rozmowy ze związkowcami i pracownikami. W efekcie
w tym przedsięwzięciu. Polega on na udzielaniu kore- udało nam się znaleźć rozwiązania pozwalające utrzypetycji dzieciom z Tarnowa Opolskiego. Zaczynaliśmy mać zatrudnienie dla wszystkich osób, które gotowe
od lekcji z angielskiego, następnie matematyki i chemii. były pozyskać nowe umiejętności i rozpocząć pracę czy
Cieszymy się, że możemy wspierać te dzieci w zdoby- to na innych wydziałach, czy też w nowo utworzonym
waniu edukacji, tak potrzebnej w dzisiejszym świecie. wydziale zajmującym się przygotowaniem specjalnie
Prowadzimy też program „Wolontariusze HOPE”, pakowanych zestawów produktów na potrzeby sieci
w którym przyznajemy granty na realizację projektów handlowych. Finalnie pracę zakończyły tylko dwie
pracowniczych, skierowanych do lokalnych społecz- osoby, które zdecydowały się odejść na wcześniejszą
ności. Projekty zaspokajają różne potrzeby: trzeba emeryturę. To zasługa bardzo otwartej komunikacji
pomalować salę w przedszkolu, naprawić coś w szkole, z załogą.
na placu zabaw, w miejscach, z których pochodzą nasi
– Jaką rolę w firmie, która zdobyła tytuł Solidpracownicy. Zasada jest taka, że firma przyznaje pie- nego Pracodawcy, odgrywają związki zawodowe?
niądze, średnio 1,5-2,5 tys. zł, na farby czy materiały,
– Bardzo istotną – do związków należy ponad
a pracownicy sami wykonują te prace. Przyznajemy po 12 procent załogi. Działają u nas dwie organizacje.
kilkanaście takich grantów na rok, a aplikacji mamy Elementem będącym zawsze przedmiotem dialogu
po 50 i więcej.
ze związkami zawodowymi są coroczne waloryzacje
– Jaka jest możliwość rozwoju dla pracowników? wynagrodzeń (podwyżki). Co warto podkreślić, nawet
Jak można zbudować w NUTRICIA ścieżkę kariery? w momencie, gdy inne firmy zamrażały wynagrodzenia,
– 90 procent promocji są to awanse wewnętrzne. czy nawet je obniżały, my oferowaliśmy waloryzację
Raz do roku pracownicy mają tzw. rozmowy rozwo- wynagrodzeń. Uwzględniamy też specyficzną sytuację
jowe z przełożonymi, bo bardzo ważnym aspektem na lokalnym rynku. Zawsze rozmawiając ze związkami
budowania ścieżki kariery jest ustalanie jej zgodnie zawodowymi, szukamy kompromisu, uwzględniając
z tym, czego dana osoba oczekuje. Potem określamy, oczekiwania pracowników oraz możliwości organizacji
jakie kompetencje czy wiedza są potrzebne do dal- w danym roku.

Jak poruszać się w dżungli nowości rynkowych?
Zastanawialiście się kiedyś,
jak poruszać się po dżungli
bez przewodnika?
Oczywiście, gdybyśmy
wszyscy byli jak Bear Grylls,
byłoby to bajecznie proste,
ale niestety nie jesteśmy.
Dżungla jest nieprzewidywalna.
Nigdy nie wiadomo, w co
wdepniemy lub w które kłącze
się zaplączemy, nie jest także
pewne, czy nie zaatakuje nas
jakaś dzika zwierzyna
czyhająca na nasze zdrowie,
bądź życie.

Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest rynek
nowości i to nie tylko kosmetycznych, czy farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu,
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest jedyne, to przecież
nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na
opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego
segmentu, różnych marek, zobaczymy słowa: „innowacja” czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ratunku? Z pomocą oczywiście przychodzi niezastąpiony
przewodnik. Jego imię to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Lider hurtowego handlu
materiałami budowlanymi
Grupa PSB Handel S.A., z siedzibą
w Wełeczu, działa na rynku od 20. lat.
Jest największą i najszybciej rozwijającą
się siecią hurtowni materiałów
budowlanych oraz marketów typu
„dom i ogród” w Polsce. Obecnie Grupa
zrzesza 382 małe i średnie rodzinne
firmy z terenu całego kraju, prowadzące
handel w 315. składach budowlanych,
w 268. marketach PSB-Mrówka oraz
53. centrach handlowych PSB-Profi.

Podmioty zrzeszone w Grupie oraz ich oferta
Obecnie Grupa zrzesza 382 firmy z całej Polski.
W jej ofercie znajduje się cały wachlarz produktów
potrzebnych do budowy i remontu domu lub miesz
kania. Zawiera on 360 tys. pozycji asortymentowych,
które pochodzą od 715. dostawców – producentów
materiałów w Polsce. W ofercie składów i placówek
Profi znajdują się materiały do budowy i remontu,
a w sklepach Mrówka dostępne są materiały wykoń
czeniowe, dekoracyjne, oświetleniowe, hobbistyczne,
elektronarzędzia oraz produkty do ogrodu. Placówki
PSB oferują także doradztwo i pomoc przy wyborze
materiałów – rzetelną i fachową obsługę.

Jakość i rzetelność – marka rekomendowana
przez klientów
W Grupie PSB fundamentem działalności jest jakość
materiałów, usług okołosprzedażowych oraz rzetelność
wobec interesariuszy. Kluczowymi dostawcami Grupy są
krajowi liderzy w swoich kategoriach asortymentowych.
Grupa podnosi standardy obsługi klienta i rozszerza
gamę produktów poprzez rozbudowę sieci detalicznej
PSB-Mrówka. Tradycyjne hurtownie są przekształcane
w nowoczesne centra budowlane pod nazwą PSB-Profi.
Od wielu lat Grupa prowadzi także intensywne programy
szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje pracowników
sieci oraz kilku tysięcy wykonawców budowlanych, stale
zaopatrujących się w jej placówkach. Firmy rodzinne
w zorganizowanej grupie są bardziej elastyczne – indy
widualnie dostosowują się do zmieniających się potrzeb
klientów na rynkach lokalnych, a właściciele tych pla
cówek są bardziej decyzyjni niż kierownicy w sieciach
scentralizowanych. Dowodem na długoterminową
opłacalność inwestycji w jakość jest obecność Grupy
PSB w pierwszym w Polsce rankingu 100. najlepszych
polskich marek rekomendowanych przez klientów.
Odpowiedzi udzielone przez 5 tysięcy rodzimych kon
sumentów uplasowały firmę na 35. miejscu w kategorii
„pozaspożywczy handel detaliczny”, najwyżej wśród
marek reprezentujących sektor materiałów budowlanych
oraz „dom i ogród”. Grupa PSB została uhonorowana
w tym roku złotym Laurem Konsumenta w kategorii
hurtownie budowlane. To, do kogo powędrowało godło,
zostało rozstrzygnięte na podstawie głosów klientów
zweryfikowanych drogą ogólnopolskiego sondażu
w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta.

Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo
krótkiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale nie tylko. Dotyczy

ona również produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także
nagroda dla tych marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

Nagroda jest przyznawana przez komisję konkursową projektu Laur Konsumenta/Klienta. To
ona dokonuje oceny innowacyjności produktów,
perspektyw odbioru przez rynek oraz prognozowanej
dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej
kategorii (w konkursie jest ich około 200) jeden
z nich.
Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie
znaczy, że nie można do niej zgłosić swojego „odkrycia”. Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią przygląda
się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy
nawet producenci, dając szansę na wyjście z dżungli
najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś

Partner w porządku
YORK PL oferuje bogatą gamę produktów przeznaczonych do utrzymywania czystości,
które wyróżniają się innowacyjnością, funkcjonalnością, wysoką jakością oraz bogatym
wzornictwem i kolorystyką.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, w pełni
zautomatyzowana produkcja i własne know-how stawiają YORK PL na pozycji wiodącego w Europie producenta w branży household. Wizjonerstwo, otwartość
na nowości i chęć sprostania rosnącym oczekiwaniom
klientów sprawiają, że firma od lat rozwija się bardzo
dynamicznie. Każdego roku prezentuje swoją ofertę na
kilkunastu liczących się w branży imprezach targowych
organizowanych na całym świecie, z których najważniejsze
stanowią targi AMBIENTE we Frankfurcie nad Menem,
PLMA w Amsterdamie, INTERNATIONAL HOUSEWARES
SHOW w Chicago czy HOUSEHOLD EXPO w Moskwie.
Partnerstwo w porządku YORK PL przejawia się również
troską o pracowników i środowisko naturalne, stąd
permanentna dbałość o społeczny i ekologiczny kontekst
prowadzenia biznesu.
YORK PL stara się również wyprzedzać działania
konkurencji i wyznaczać trendy w zakresie wzornictwa
i estetyki użytkowanych produktów gospodarstwa domowego. Odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie
konsumentów jest linia Your Collection Pepita, która
wzbogacona została o kolejne designerskie produkty
dostępne już w pierwszym kwartale 2018 roku. – Mamy
nadzieję, że skradnie serca naszych stałych klientów oraz
nowych użytkowników! – komentuje Justyna Białoszewska,
dyrektor marketingu YORK PL. – Co jest dla organizacji
najważniejsze? Wszystkie nasze działania koncentrują się
na kliencie i jego oczekiwaniach. To on – klient stanowi
podstawę funkcjonowania organizacji, a satysfakcja klienta
jest dla nas wartością nadrzędną.

York to:
• 100% polski kapitał
• 600 pozycji asortymentowych w ofercie
• 5 marek producenckich
• 20-letnie doświadczenie w produkcji marek własnych
• 100 maszyn produkcyjnych
• 30 tys. miejsc paletowych
• 500 pracowników
• 90 tys. m2 gruntów
• 30 tys. m2 powierzchni zabudowy
• aktywna sprzedaż do ponad 75. krajów na całym świecie

Powrót do natury

O krok przed konkurencją

Nie jest tajemnicą, że przygotowywanie
posiłków w domu jest dobre dla zdrowia.
Dlatego też coraz częściej sięgamy
po sprzęt kuchenny, który pomoże
nam zachować przy przygotowywaniu
potraw wszystkie dobrodziejstwa natury
drzemiące w warzywach, owocach,
nasionach roślin czy ziół.

CCC jest jednym z największych
producentów obuwia i jedną
z najszybciej rosnących spółek
obuwniczych w Europie. Poprzez
spółkę zależną eobuwie.pl jest
również numerem jeden e-commerce
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Posiada własną fabrykę butów
skórzanych, rocznie sprzedaje blisko
40 mln par obuwia, zatrudnia ponad
12 000 pracowników w 18. krajach.

Od pewnego czasu blender wydaje się być narzędziem niezbędnym w każdej kuchni. Te nowoczesnej
generacji posiadają wiele funkcji, które nie tylko ułatwią
przygotowywanie potraw, ale także znacznie zmniejszą
czas spędzony w kuchni. Blender wysokoobrotowy
firmy Happycall Axlerim łączy w sobie funkcjonalność
z ponadczasowym i eleganckim designem. Możemy
w nim przygotować zdrowe koktajle i soki, a także
bardziej skomplikowane potrawy. Pojemny dzbanek
pozwoli nam na przygotowanie pysznych zup, a profesjonalne ostrza poradzą sobie z rozdrobnieniem
wszelkiego rodzaju owoców i warzyw, wraz ze skórką
lub nasionami. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, blendery zaopatrzone są w system
kontrolujący temperaturę, który wraz z wykorzystaniem wysokich obrotów przyczynia się do zachowania
wszelkich wartości odżywczych, witamin i składników
mineralnych zawartych w potrawach.

Wyciśnij go sam

Świeży i naturalny olej z nasion dobrej jakości jest
tak cenny dla zdrowia człowieka, jak owoce i warzywa.
Olej jest źródłem dobrych tłuszczów i białek niezbędnych dla serca oraz komórek organizmu. Wyciskany
na zimno olej może być stosowany jako suplement
diety przy wykorzystaniu go do gotowania, sałatek,
marynat, wypieków, czy do aromaterapii.

Nowa generacja prasy do oleju Yoda jest pierwszą
prasą do oleju przeznaczoną do użytku domowego. Jest
niewielkich rozmiarów i osiąga wydajność na poziomie
przemysłowych pras olejowych, a do tego posiada
stylowy wygląd. Została zaprojektowana tak, aby
trwałość, wytrzymałość i uniwersalność umożliwiła
nam uzyskanie własnego, świeżego oleju tłoczonego
na zimno najwyższej jakości w zaciszu własnego
domu. Dzięki prasie Yoda uzyskamy w zależności
od surowca do 80 procent zawartego oleju. Odpad
jest bardzo suchy, po odstawieniu i odparowaniu
wilgoci możemy zmielić go w maszynce – a w wielu
przypadkach nadaje się na mąkę.

Tytuł Solidnego Pracodawcy, jaki spółka CCC otrzymała, to składowa wielu czynników. Firma zatrudnia
osoby w każdym wieku – od studentów po osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży i młode matki. Organizuje staże w porozumieniu
z urzędami pracy, a niedawno uruchomiła wewnętrzny program stażowy dla studentów i absolwentów
szkół wyższych. Organizuje również  staże w obszarze
Logistyki i IT w aspekcie studiów dualnych. Ma własny
kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu „Zarządzanie ekspansją
zagraniczną i rozwojem w branży fashion”. Pracownicy CCC
mają możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach
zewnętrznych, możliwość dofinansowania studiów czy
udział w kursie językowym na terenie firmy. Ponadto firma
pozyskuje środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
CCC prowadzi własny program szkoleniowy Akademia
Managera, w ramach którego rozwija kompetencje kadry kierowniczej sklepów. System motywacyjny w CCC
obejmuje szereg świadczeń, takich jak: dodatek stażowy,  
dodatek absencyjny, nagrody jubileuszowe, bezpłatna
prywatna opieka medyczna oraz możliwość dołączenia
do ubezpieczenia grupowego. Pracownicy otrzymują

również karty rabatowe na produkty CCC. Obecnie w salonach CCC w Polsce zatrudnionych jest ponad 5 000  
sprzedawców.  W maju wprowadzono nowy system
premiowy, w którym za poprawę sprzedaży względem
zeszłego roku w danym sklepie pracownik jest w stanie
otrzymać dodatkowo nawet ponad połowę miesięcznej
pensji. Każdy z nich ma umowę o pracę, co jest ważne
na każdym etapie zatrudnienia, od studentów po osoby
starsze. Rozszerzono także pakiety sportowe dla pracowników. W CCC istnieje system awansów wewnętrznych,
są przykłady pracowników, którzy trafili ze sklepu do
biura lub osób zaczynających jako sprzedawca, obecnie
pełniących rolę regionalnych kierowników sprzedaży.
Możliwości jest wiele. Niemniej jednak, jak mówią sami
pracownicy, kluczowa jest atmosfera w pracy i zgrany
zespół, a tego w CCC nie brakuje. W firmie uruchomiono
specjalną skrzynkę pomysłów,   rozpoczęto także działania
w ramach wolontariatu pracowniczego, tak by aktywnie
zaangażować zatrudnione osoby w działalność dobroczynną poprzez akcje związane z niesieniem pomocy
osobom potrzebującym, promocją aktywnego trybu życia,
aktywności fizycznej oraz ochroną środowiska.  Wszystko
po to, aby stać się jeszcze bardziej Solidnym Pracodawcą.

Grupa „Sokołów” S.A. – przede wszystkim ludzie
Zgrana załoga
„Sokołów” S.A. jest liderem i najbardziej rozpoznawalną marką branży
mięsnej w Polsce. To przedsiębiorstwo o ugruntowanej tradycji,
Dbałość o dobrą atmosferę pracy i integrację zaa jednocześnie nowoczesna firma, która od lat jest prekursorem zmian,
łogi jest ważnym elementem wewnętrznej polityki.
wyznacza nowe standardy i kreuje trendy. Fundamentem sukcesów i rozwoju – Jesteśmy dużą firmą, staramy się jednak, by nasze
relacje nie były oparte na sztywnych schematach
grupy są jej pracownicy, a szeroko rozumiana dbałość o nich jest jednym
korporacyjnych – mówi Bogusław Miszczuk, Prezes
z najważniejszych aspektów działań „Sokołowa”.
Zarządu „Sokołów” S.A. – Jesteśmy też firmą mocno
Mistrzostwo w fachu

Grupa „Sokołów” S.A. posiada 7 zakładów produkcyjnych, jak również spółki zależne, centra dystrybucji
i sklepy własne, zlokalizowane na terenie całego kraju.
Firma dynamicznie się rozwija, zwiększając sprzedaż
na rynku krajowym i zagranicznym. „Sokołów” systematycznie rozwija ofertę w odpowiedzi na zmieniające
się oczekiwania klientów. Innowacyjnym rozszerzeniem
asortymentu jest między innymi nowa linia warzywna
„Z gruntu dobre”, stanowiąca propozycję dla osób,
które chcą w prosty i wygodny sposób wzbogacić
swój codzienny jadłospis w produkty roślinne. Firma
nieustannie unowocześnia park maszynowy, dbając
o bezpieczeństwo i komfort pracy.
Sukcesy rynkowe przekładają się na wzrost zatrudnienia – tylko w ubiegłym roku w „Sokołowie”
pojawiło się prawie 300 nowych etatów. – Nasi pracownicy od zawsze byli i będą sercem „Sokołowa”, dlatego
poświęcamy im szczególną uwagę – mówi Bogusław
Miszczuk, Prezes Zarządu „Sokołów” S.A. – Wiemy
też, że za każdym naszym produktem stoi człowiek,
a wysoką jakość i zadowolenie klientów zawdzięczamy
fachowości naszych pracowników.
„Sokołów” prowadzi działania szkoleniowe, które
umożliwiają podnoszenie kwalifikacji. Pracownicy
mogą korzystać ze szkoleń specjalistycznych, językowych, rozwojowych – również w zakresie kreatywności
na podstawie innowacyjnej metody Design Thinking.
W minionym roku „Sokołów” udostępnił pracownikom platformę szkoleniową, w ramach której mogli
skorzystać z kursów on-line z zakresu marketingu,
zarządzania, sprzedaży, social-mediów, pakietu Office
czy grafiki komputerowej. Firma oferuje również dofinansowanie lub pełne finansowanie studiów (również
podyplomowych) oraz kursów specjalistycznych.
Grupa „Sokołów” S.A. daje również możliwości
awansu. – W przypadku zapotrzebowania na pracowników zawsze w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę
kandydatów wewnętrznych – mówi Sylwia Miszczuk,

dyrektor spółki ds. HR w „Sokołów” S.A. – W minionym
roku ponad 100 naszych pracowników zostało awansowanych.

Na dobry start – program
międzynarodowych praktyk
„Sokołów” oferuje wiele ułatwień dla młodych osób
wkraczających dopiero na rynek pracy. Umożliwia
zdobycie doświadczenia i profesjonalnych, fachowych
umiejętności. – Przyjmujemy studentów i absolwentów na praktyki, współpracujemy również ze szkołami
zawodowymi, technicznymi w zakresie praktycznej
nauki zawodu – mówi Sylwia Miszczuk. – W tym roku
rozpoczęliśmy już działania w celu uruchomienia programu międzynarodowej praktyki dla absolwentów,
zapewniającej zdobywanie wiedzy na poziomie międzynarodowym w celu objęcia stanowiska menedżerskiego
po jej zakończeniu. Obecnie przygotowujemy program
oraz materiały rekrutacyjne.

– „Sokołów” tworzą zaangażowani ludzie, którzy
często stają się ambasadorami firmy i marki – podsumowuje Bogusław Miszczuk. – Powodem do wielkiej
satysfakcji jest dla nas fakt, że pracują u nas kolejne
pokolenia rodzin. Tytuł Solidnego Pracodawcy, który
otrzymaliśmy, jest potwierdzeniem skuteczności naszych
działań w tym zakresie.

zakorzenioną lokalnie i wspieramy liczne miejscowe
inicjatywy w regionach, w których jesteśmy obecni.
Pracownicy „Sokołowa” podkreślają, że praca w tej
firmie daje poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje
stabilność zatrudnienia. Ponad 70% zatrudnionych
ocenia pracodawcę pozytywnie (badania IQS, I 2017).
Nieprzerwanie od 17 lat organizowana jest coroczna impreza integracyjno-kulturalna Sokołów CUP,
która cieszy się ogromną popularnością i jest okazją
zarówno do dobrej zabawy, jak i wymiany doświadczeń
i nagrodzenia zasłużonych pracowników.

Z myślą o zdrowiu
Firma angażuje się w ważne społecznie tematy,
prowadząc akcje edukacyjne i działania profilaktyczne
skierowane do pracowników i ich rodzin. – Zależy
nam, aby nasi pracownicy świadomie i odpowiedzialnie
podchodzili do tematu zdrowia zarówno własnego, jak
i swoich bliskich – mówi Sylwia Miszczuk. – Prowadzimy
program „Na ścieżce zdrowia”, w ramach którego realizujemy między innymi akcję edukacyjną #ucieknijcukrzycy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się część sportowa tej
akcji, której celem było przekroczenie określonego progu
kilometrów przez pracowników w kilku konkurencjach:
bieganie, chodzenie i jazda na rowerze.
Pracownicy mogą również korzystać z bezpłatnych
badań – został już przeprowadzony program profilaktyki zdrowotnej przeciwnowotworowej, a w tym
roku planowane są badania w zakresie mammografii,
kolonoskopii i tomografii.

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, by wyłonić,
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową
polityką personalną, która przekłada się na wysokiej jakości produkty oraz usługi.
Nagroda ta stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm,
co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej, przewagę
nad konkurencją oraz efektywniejszy research na rynku pracy.
O programie

Weryfikacja

Podsumowanie projektu

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest
wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą
się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa
się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych,
regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie
regionalne przeznaczone są dla firm, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach,
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały
lub filie obecne są na terenie całego kraju.

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju redakcja na podstawie
zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów. Wyróżnieniem dla firm 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 zdobytego tytułu.

Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest ogólnopolska gala, na którą zaproszeni zostają wszyscy laureaci
tytułu Solidny Pracodawca Roku. Podczas uroczystości wyróżnione firmy 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.

XV edycja projektu
„Rzecz o Biznesie” oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie realizują program Solidny Pracodawca
Roku, wspierając firmy, których polityka personalna
jest na najwyższym poziomie. – Dobiega końca XV
edycja, która przyniosła 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.
Zadowalający 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 codzienną pracę realizować zarówno
swoje, jak i firmowe cele biznesowe. Podsumowując
całe przedsięwzięcie, można śmiało przyznać, że rynek
pracy w Polsce stale się rozwija. Coraz więcej firm
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 finansowe, ale przede wszystkim czynnik ludzki.

Selgros najbardziej zaufaną
siecią hurtową w Polsce
Innowacyjność w obsłudze klienta, a przede wszystkim szeroki asortyment i wysoka
jakość produktów – to wyróżniki Selgros Cash&Carry, które kolejny raz docenili klienci
sklepów hurtowych. Firma otrzymała po raz 9. złoty Laur Klienta w tej kategorii.

Laur Klienta to największy projekt w kraju,
który wyróżnia firmy działające na polskim rynku
odznaczające się najwyższą jakością, innowacyjnością i szczególnym zaufaniem klientów. W procesie konkursu brana jest pod uwagę wybitna
pozycja produktów lub usług na polskim rynku
oraz ich innowacyjny charakter, a także elementy
przewagi konkurencyjnej czy skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych.
– Kolejny, dziewiąty złoty Laur Klienta dla Selgros
Cash&Carry jest potwierdzeniem naszego wysiłku
jaki wkładamy w nieustanne podnoszenie jakości
obsługi klienta oraz zapewnianie jak najświeższych
produktów. W zeszłym roku, w Piasecznie pod
Warszawą, otworzyliśmy 18 halę Selgros w Polsce,
która jest kwintesencją tego, co oferujemy naszym
klientom. To także dowód na to, że nieustannie się
rozwijamy, chcąc być jak najbliżej klientów zarówno prowadzących własną działalność w różnych
obszarach, jak i detalicznych. – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor działu marketingu Selgros
Cash&Carry i Transgourmet.

Co znajdziesz w Selgros?

Hurtownie Selgros Cash&Carry znane są
przede wszystkim z szerokiego asortymentu
produktów świeżych: jak mięso, ryby, frutti di
mare czy warzywa i owoce. Można tu znaleźć
zarówno produkty od lokalnych dostawców, jak
i egzotyczne sprowadzane z najdalszych zakątków
świata.

Dzięki przynależności do holdingu Transgourmet,ryby i owoce morza przyjeżdżają prosto
z portu Bremerhaven, który słynie w całej Europie z dystrybucji ryb. Znajduje się tam platforma
logistyczna Transgourmet Seafood, dzięki której
do Polski w krótkim czasie trafiają najwyższej
jakości produkty. Poza szeroką ofertą produktów
spożywczych i przemysłowych, klienci mogą
liczyć także na wiele programów lojalnościowych
i specjalistyczne doradztwo. Warto wybrać się do
jednej z 18 hal, które znajdują się w największych
miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Poznaniu,
Wrocławiu, Łodzi, Krakowie czy Gdańsku.

Klucz do restauracji i branży HoReCa

Marka Selgros Cash&Carry jest częścią międzynarodowego holdingu Transgourmet. Oferta
sieci hurtowni to także szereg rozwiązań dla
osób prowadzących działalność gospodarczą
w branży HoReCa: restauracji, hoteli, firm cateringowych, stołówek w placówkach opieki
społecznej czy oświatowo-wychowawczych.
Oferta Selgros dla HoReCa to nie tylko świeże
produkty, ale także szeroki wybór produktów
marek własnych o wysokiej jakości: Transgourmet Premium, Quality i Economy opracowanych z myślą o branży gastronomicznej. Tym,
co je wyróżnia od produktów marek własnych
dla HoReCa innych producentów, jest fakt, że
korzystają z nich najlepsi kucharze w całej Europie. Z kolei korzystna cena produktów marki
Transgourmet Economy, jest wynikiem wypracowanych standardów, bez uszczerbku na
jakości produktów.
Nowością dla kucharzy, którzy poszukują
ekskluzywnych produktów jest dostępność asortymentu Frische Paradies – dostawcy słynącego
z dystrybucji ekskluzywnych produktów, w tym

m.in. owoców morza. Produkty dostępne są Firma dopasowuje do potrzeb klientów sposoby
obecnie w hali Selgros Cash&Carry w Piasecznie realizacji zamówień, prowadzi indywidualne szkopod Warszawą.
lenia, realizuje dostawy w wybranych godzinach,
zapewnia możliwość zamawiania produktów
z odbiorem w hali oraz korzystania z licznych
Selgros do usług
szkoleń w Akademii Kulinarnej Selgros i TransgoKlienci z branży gastronomicznej mogą korzy- urmet, które obejmują, między innymi zagadnienia
stać z pakietu usług oferowanych przez Selgros z zakresu zarządzania punktem gastronomicznym
Cash&Carry, które cechuje indywidualne podejście. czy budowania menu.

