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3M Česko se v Zaměstnavateli roku umístila na 6. místě
Společnost s více jak padesáti tisíci inovativními produkty, 3M má od minulého roku ještě
spokojenější zaměstnance: ve studii Best Employer sestavovaném agenturou Hewitt
Associates se umístila na 6. místě v kategorii malých a středních společností. V minulém
ročníku bylo 3M Česko ohodnoceno 8. příčkou. Úspěch je násoben i skutečností, že se
jedná o nejlepšího zaměstnavatele z oblasti průmyslu a technologií.
O umístění v Zaměstnavateli roku nerozhoduje žádná porota ani subjektivní názor vedení, ale
pouze zaměstnanci dané společnosti. Mezi nejlepší zaměstnavatele tak mohou patřit pouze
ty firmy, které mají vysokou motivovanost a názorovu shodu mezi manažery a zaměstnanci.
Tento fakt je důležitý i pro obchodní výsledky společnosti: motivovaní zaměstnanci jsou
proaktivní, přicházejí s novými nápady, chválí firmu navenek a jsou k ní loajální.
Za úspěchem 3M Česko stojí zejména přístup vedení firmy ke svým zaměstnancům. „3M je
společností, která si uvědomuje, že zaměstnanci jsou pro úspěch společnosti to
nejdůležitější,“ přibližuje zaměstnaneckou politiku Ing. Olga Svědínková, HR manažerka v 3M
Česko a dodává: „Věříme, že investice do našich zaměstnanců jsou klíčovým faktorem, který
nám pomáhá být stále lepší. Porostou-li naši lidé, poroste spolu s nimi i celá společnost.“
Firemní kultura společnosti 3M Česko je založena na etickém a transparentním jednání,
otevřenosti, respektu a podpoře. Zaměstnanci ve 3M jsou vedeni k práci v týmu a na rozdíl
od jiných firem 3M nestaví svoji zaměstnaneckou politiku na podporování vzájemné rivality
obchodníků, osobních ambicí a individuální aktivity. Přátelské a otevřené prostředí
samozřejmě nic nemění na schopnosti společnosti dosahovat obchodních výsledků. „Naše
vlastní zkušenost potvrzuje, že když se zaměstnanci cítí ve společnosti dobře, jsou ochotni
daleko většího osobního nasazení a jsou připraveni v řadě případů společnosti pomoci i na
úkor vlastního pohodlí a času. Naše firemní kultura byl určitě také jeden ze zásadních důvodů,
proč se společnost 3M Česko v posledních letech řadí mezi nejlepší zaměstnavatele v České
republice,“ přibližuje HR manažerka Olga Svědníková.
Ve společnosti 3M Česko pracuje 100 zaměstnanců. Globálně však 3M zaměstnává přes 79
000 lidí, kteří již více jak 100 let pracují na zjednodušování a zkvalitňování života obyvatel
naší planety.
Společnost 3M má na svém kontě přes 50 000 produktů z různých oblastí: od zdravotnictví a
bezpečnosti provozu na dálnicích, přes kancelářské potřeby, až po brusiva a lepidla. Její
produkty přispívají k ekologičtějšímu, důmyslnějšímu, bezpečnějšímu a zdravějšímu životu
lidí. Kromě vynálezu známých Post-it papírků přišla 3M například jako první na světě s
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kapesním projektorem. Její stetoskop 3M Littman je lékaři vnímán jako absolutní jednička
mezi stetoskopy. V kvalitě lepidel je 3M světovým lídrem.

Společnost 3M byla založena v roce 1902 v americkém státě Minnesota. Zpočátku se zaměřovala na výrobky z brusného
papíru. Později přišla na trh s vodě odolným brusným papírem a maskovací páskou a oba tyto výrobky našly využití při
výrobě automobilů. Ve 40. letech minulého století založila společnost 3M Centrální výzkumnou laboratoř. Od té doby
přišla s několika významnými objevy například na poli reflexních materiálů pro dopravní značení nebo v kopírování
dokumentů. V současnosti společnost celosvětově zaměstnává přes 79 000 pracovníků, z toho 7 000 výzkumníků.
Pobočka v České republice má 80 zaměstnanců a obrat přes 1 miliardu korun.
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