SOLIDNY PRACODAWCA ROKU
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze niekorporacyjne rozwiązania w ramach polityki personalnej, niestandardowe podejście do zarządzania potencjałem ludzkim i przede wszystkim zaufanie naszych
Pracowników, pozwoliły nam zdobyć ten prestiżowy tytuł. Godło Solidny Pracodawca Roku jest gwarantem solidności i jakości zatrudnienia, co na pewno jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję na rynku
pracy.
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CEL I OPIS 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. Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz
promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną,
przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na
wymagającym rynku polskim.
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.
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Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest ogólnopolska
gala, na którą zaproszeni zostają wszyscy laureaci
tytułu. 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. Zapraszamy na stronę internetową
www.solidnypracodawca.pl, gdzie mogą się Państwo
zapoznać z wypowiedziami naszych laureatów na temat
projektu, którzy są wizytówką tego przedsięwzięcia.

PROMOCJA LAUREATÓW
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju selekcjonujemy te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z dwoma największymi opiniotwórczymi dziennikami w Polsce oraz telewizją. Część konkursowa
nie podlega opłacie – firmy biorące udział w projekcie nie płacą za poszczególne etapy weryfikacji, abonament
czy samą możliwość udziału w konkursie. Jeśli firma nie zdobędzie wyróżnienia, nie ponosi żadnych kosztów.
Jedyna opłata obowiązująca to inwestycja w wizerunek firmy.
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