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Skupina Saint-Gobain je i v roce 2023                     

TOP zaměstnavatelem v České republice. 

Skupina Saint-Gobain, která v ČR zaměstnává téměř 4 500 zaměstnanců a provozuje 13 
výrobních závodů získala již po osmé v řadě certifikát "Top Employer Global" a „Top 
Employer Česká republika“.  

 

Certifikaci provádí a případné ocenění uděluje Top Employers Institute na základě auditu více 
než 400 pracovních podmínek v oblasti lidských zdrojů a kariérního rozvoje. Saint-Gobain je 
jednou z nemnoha společností, které tuto značku získaly celosvětově. Jedná se o prestižní a 
náročnou certifikaci, což Saint-Gobain právem řadí k nejlepším a nejdůvěryhodnějším 
zaměstnavatelům v České republice.  

Jsem skutečně hrdý na všechny zaměstnance, kteří takovou skvělou firemní kulturu vytváří. 
Toto ocenění je výsledkem dlouholeté práce managementu, vedoucích pracovníků a 
personálního týmu. Ti všichni nám pomohli tohoto výsledku dosáhnout. Pozici skvělého 
zaměstnavatele nepotvrzuje jen tato certifikace, ale také odpovědi zaměstnanců v průzkumu 
spokojenosti z října minulého roku, který pro nás realizovala společnost IPSOS a  do kterého 
se zapojilo více něž 3500 zaměstnanců a 84% z nich  doporučuje Saint-Gobain jako dobrého 
zaměstnavatele.“ komentoval získání certifikace personální ředitel Skupiny Saint-Gobain 
Východní Evropa Robert Kudrna. 

Top Employers Institute certifikuje organizace na základě účasti a výsledků detailního 

zkoumání postupů v oblasti HR. Tato certifikace zahrnuje šest oblastí sestávajících z 20 témat, 

mezi něž patří strategie v oblasti lidských zdrojů, pracovní prostředí, získávání talentů, 

vzdělávání, rozmanitost, rovnost a začlenění, dobré životní podmínky a další.    

Generální ředitel Top Employers Institute David Plink říká: "Výjimečná doba přináší to nejlepší 

z lidí a firem. A toho jsme byli svědky i v našem letošním certifikačním programu Top Employer: 

opravdu výjimečné výkony certifikovaných firem v roce 2023. Tito zaměstnavatelé vždy 

prokazovali, že jim záleží na rozvoji a spokojenosti svých zaměstnanců. Tím společně 

obohacují svět práce. Jsme hrdí, že můžeme oznámit a oslavit letošní skupinu předních 

zaměstnavatelů orientovaných na zaměstnance: Top Employers 2023."  
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Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví, Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a 

distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci 

veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu 

jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a výkonnost. 

Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“. 

€44.2 mld obrat v roce 2021  

166,000 zaměstnanců, působí v 76 zemích 

Závazek uhlíkové neutrality do roku 2050 

Více informací na www.saint-gobain.com,  www.saint-gobain.cz  a Twitter @saintgobain 

 

 

 

 
Jakub Benda:  +420 724 738 135,  

jakub.benda@saint-gobain.com 
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