3M Česko je nejlepší zaměstnavatel roku
Společnost 3M Česko se stala vítězem pátého ročníku soutěže Nejlepší zaměstnavatel
České republiky pro rok 2008
Tisková zpráva, 15. dubna 2008
Praha, 15. dubna 2008 – Podle studie, kterou již popáté vyhodnotila renomovaná mezinárodní
poradenská a outsourcingová firma Hewitt Associates, je společnost 3M Česko v tomto roce
nejlepším zaměstnavatelem České republiky. Firmy, které se soutěže o Nejlepšího
zaměstnavatele zúčastnily, byly společností Hewitt Associates posuzovány podle několika
kritérií. Mezi nejdůležitější patřily názory vlastních zaměstnanců, personální politika
společnosti a také pohled jejich nejvyššího vedení. Výsledky studie vycházely z vyhodnocení
anonymních dotazníků, vyplněných samotnými zaměstnanci a vedením, a z personálního
auditu, jež porovnával nejen platové ohodnocení a poskytované benefity, ale i třeba možnost
dalšího vzdělávání zaměstnanců. Do soutěže se letos přihlásilo 51 firem, z nichž podmínky
pro účast jich splnilo 45.
Claude Richard, Generální ředitel 3M Česko k vítězství říká:
„Vítězství 3M je pro nás samozřejmě důvodem k oslavě! Já sám v 3M pracuji již více než 20
let a z vlastní zkušenosti tedy mohu říci, že 3M je velmi dobrý zaměstnavatel. A proto mě
těší, že to tak cítí i zbytek týmu. Hlavními důvody, které dle mého názoru rozhodly o našem
úspěchu, jsou především možnost profesionálního růstu a rozvoje, férové jednání a přístup na
všech úrovních, silný manažerský tým a velmi otevřená a přátelská atmosféra, která v naší
firmě panuje.“
Důvodem, proč byla společnost 3M Česko tak vysoce hodnocena, je především spokojenost
jejích zaměstnanců. Na svém zaměstnavateli si lidé pracující v 3M nejvíce cení zejména
možnosti profesionálního rozvoje, k čemuž jim pomáhá velké množství poskytovaných
školení a dalšího vzdělávání, dále jasná vize , díky níž vědí kam jejich firma směřuje a jaké
má cíle a také zajímavé úkoly, které jim dávají možnost ukázat jejich schopnosti. Kromě
benefitů, které společnost svým zaměstnancům nabízí, přispěly k vysokému hodnocení jistě i
další faktory, jakým je například transparentní systém hodnocení, který vytváří podmínky pro
regionální i globální kariéry, legendární McKnightovy principy uplatňované ve firmě, jež
podporují nedirektivní řízení, a pevný závazek etického, otevřeného podnikání ve společnosti
3M. Mezi oblasti, na které by se firma v budoucnosti ráda zaměřila, patří rovnoměrné
rozložení pracovní zátěže napříč podnikem a odměňování zaměstnanců, kteří prokázali
zvláštní nasazení při řešení problémů zákazníků.
Ludmila Novotná, projektová manažerka studie pro ČR a SR, dodává:
„To hlavní, co 3M odlišuje od ostatních účastníků studie, je vysoká motivovanost
zaměstnanců - je dvojnásobně vyšší, než průměrná motivovanost zaměstnanců v ČR. Téměř
každý z dotázaných zaměstnanců by 3M doporučil jako zaměstnavatele svým blízkým. Skoro
všichni mají zájem zde pracovat i do budoucna a jsou odhodláni vynaložit úsilí k dosažení
společných cílů a úspěchů. 3M zaměstnanci jsou v porovnání s trhem výrazně spokojenější se
všemi oblastmi pracovního života, počínaje příležitostmi k rozvoji a pověstí společnosti
konče.“

Většinu shrnuje a podtrhuje komentář zaměstnance, který na otázku, čím se 3M odlišuje od
ostatních zaměstnavatelů uvedl: „Otevřená firemní kultura, chuť lidí pracovat a zlepšovat se,
vstřícný přístup vedení k našim nápadům, podpora lidí a důvěra, kterou lidé dostávají“.

O společnosti Hewitt Associates
Společnost Hewitt Associates (www.hewitt.com) je největší mezinárodní poradenská a
outsorcingová firma zabývající se problematikou řízení lidských zdrojů. Více než 24 000
zaměstnanců firmy Hewitt v 35 zemích světa pomáhá společnostem získávat konkurenční
výhodu pomocí vytváření motivované a efektivní pracovní síly. V České republice společnost
Hewitt poskytuje poradenské služby v oblastech firemních restrukturalizací a změn,
zvyšování efektivity řízení lidských zdrojů, peněžního a nepeněžního odměňování a
v oblastech talent managementu, rozvoje vedení a motivovanosti zaměstnanců. Hewitt
Associates poskytuje metodologii pro studii Nejlepší zaměstnavatelé a provádí výzkum toho,
jak se společnosti nejlepšími zaměstnavateli stávají. Více o 5. ročníku studie Nejlepší
zaměstnavatelé České republiky 2008 najdete na www.bestemployers.cz.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí více než 7 tisíc
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých
produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost
uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při
řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává
75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na
adrese: www.3M.com.
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