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Saint-Gobain virksomheder bliver ”Top
Employer”
En lang række af Saint-Gobains danske virksomheder – heriblandt Weber, Isover,
Gyproc og Scanglas samt søsterselskaberne Brdr. Dahl og Optimera fra Saint-Gobain
Distribution Denmark – er blevet certificeret af Top Employers Institute på baggrund af
virksomhedernes attraktive medarbejderforhold.
Hvert år foretager Top Employers Institute en vurdering af arbejdspladser og anerkender de ledende
arbejdsgivere i hele verden: Virksomheder som sikrer gode medarbejderforhold, udvikler talenter på
alle niveauer i organisationen, og som stræber efter løbende at optimere ansættelsespraksis. I år er
virksomhederne fra Saint-Gobain i Danmark og Sverige blandt dem, der har fået tildelt den eksklusive
’Top Employers’ certificering.
-

Vi er glade for at blive officielt anerkendt for vores arbejde med medarbejdernes forhold. Top
Employers Institute certificerer virksomheder i hele verden og er eksperter på området. Det
betyder meget for os, at vi ikke kun selv synes, at der er mening med det, vi gør, men at vi
også har udefrakommendes ord for det. I år har vi fået certificering på plads for virksomheder i
Danmark og Sverige. Næste skridt for os er resten af Norden og Baltikum, siger Steen
Vejlgaard, HR Direktør for Saint-Gobain i Norden og Baltikum

Udgangspunktet for Top Employers certificering er en stringent proces og høje standarder. For at
styrke gyldigheden af processen og certificeringen revideres alt materiale af uafhængig tredjepart.
Dennis Utter, der er Global Business Director for Top Employers Institute, siger:
- Optimale medarbejderforhold sikrer, at folk kan udvikle sig personligt og professionelt. Vores
omfattende research har vist, at Saint-Gobain virksomhederne giver et fremragende
beskæftigelsesmiljø, og tilbyder en bred vifte af gennemtænkte initiativer, der er på linje med
kulturen i selskabet.
10. februar offentliggjorde Top Employers Institute, at Saint-Gobain virksomhederne var blandt de
udvalgte, der i år har gjort sig fortjent til certificeringen.
For yderligere information se www.saint-gobain.dk

FAKTABOKS
Top Employers Institute har blandt andet vurderet Saint-Gobain virksomhedernes medarbejdertilbud
ud fra følgende kriterier:
• Talentstrategi
• Planlægning
• Læring og udvikling
• Lederudvikling
• Karrieremuligheder
• Kompensation & fordele
• Kultur

OM SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain, der i 2015 kunne fejre sit 350-års jubilæum, designer, producerer og distribuerer
innovative løsninger og materialer, der imødekommer udfordringerne omkring vækst, energieffektivitet
og bæredygtighed i byggeriet. Med en omsætning i 2014 på 41 mia Euro er Saint-Gobain til stede i 66
lande og har over 170.000 ansatte. I Danmark er Saint-Gobain blandt andet repræsenteret ved
produktionsvirksomhederne Isover, Gyproc, Scanglas og Weber, samt distributionsvirksomhederne
Brdr. Dahl og Optimera.
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