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Philip Morris získal prestižní certifikaci Top Employers
Czech Republic 2015
Philip Morris ČR a.s. se podařilo získat prestižní mezinárodní certifikaci Top Employers
Institute (TEI). Tato certifikace je udělována pouze společnostem, které splní přísné
podmínky TEI v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem.
“Zájem o vzdělané, motivované a talentované zaměstnance se každým rokem zvyšuje a uspět
v konkurenci na trhu zaměstnavatelů je čím dál složitější i pro velké mezinárodní společnosti.
Pro většinu zaměstnanců hraje stále větší roli nejen finanční odměna, kterou za svou práci
dostanou, ale zejména zaměstnanecké prostředí, jež vychází vstříc jejich potřebám. Certifikát
Top Employers je zárukou, že ve Philip Morris
takové prostředí najdou. Jsme
zaměstnavatelem, který nabízí jedinečnou pracovní perspektivu,” řekla Tereza Valt, ředitelka
lidských zdrojů Philip Morris ČR a.s.
Společnosti, které získají pečeť Top Employers, musí každý rok projít přísným certifikačním
procesem, který je na celém světě stejný. V jeho rámci se zkoumá, zda zaměstnavatelské
prostředí v dané společnosti splňuje náročná kritéria v oblastech:
- řízení talentu
- plánování pracovních sil
- přijímání nových zaměstnanců
- školení a rozvoj lidských zdrojů
- řízení výkonnosti
- rozvoj vůdčích schopností
- řízení kariéry a zastupitelnost
- odměňování a zaměstnanecké výhody
- celková kultura pracovního prostředí
V zájmu co nejvyšší objektivity celého certifikačního procesu jsou údaje předkládané
certifikovanou společností podrobovány ještě nezávislému auditu. Certifikát je tak skutečným
obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance.
“Optimální pracovní prostředí dává lidem možnost osobního a profesního růstu. Na základě
našeho rozsáhlého šetření mohu potvrdit, že Philip Morris ČR je špičkovým zaměstnavatelem,
který svým zaměstnancům nabízí širokou škálu tvůrčích podnětů, od zaměstnaneckých výhod
přes pracovní prostředí až po programy řízení výkonnosti, které jsou dobře promyšlené a
skutečně propojené s celkovou firemní kulturou,” řekla Judith Oude Sogtoen, ředitelka
rozvoje mezinárodního obchodu Top Employers Institute.
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Philip Morris ČR a.s.
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je
největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Philip Morris ČR a.s.
je kótována na Burze cenných papírů Praha a.s. Společnost, která zde působí již od roku 1992,
zaměstnává přibližně 1 100 zaměstnanců napříč Českou republikou a její portfolio v roce 2013
zahrnovalo osm cigaretových značek. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v
dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. V
uplynulých 21 letech společnost prostřednictvím Dobročinného fondu Philip Morris ČR a.s.
podporovala charitativní projekty, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů
zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete
na www.philipmorris.cz.
Philip Morris International Inc. (PMI)
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající sedm
z 15 nejvýznamnějších tabákových značek na světě, včetně značky Marlboro, která je
celosvětově nejprodávanější cigaretovou značkou. Výrobky společnosti jsou prodávány
přibližně ve 180 zemích světa. V roce 2013 činil odhadovaný podíl společnosti na
mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 15,7 %, nebo 28,3 % mimo Čínskou lidovou
republiku a USA. Více informací naleznete na www.pmi.com.
Top Employers Institute
Top Employers Institute je společnost s celosvětovou působností, která se od roku 1991
zabývá certifikováním kvalitativní úrovně prostředí, jenž zaměstnavatelé vytvářejí pro své
zaměstnance. Certifikát Top Employer pomáhá certifikovaným společnostem vystoupit z řady
ostatních zaměstnavatelů a přitáhnout pozornost talentovaných potenciálních zaměstnanců.
Certifikát dává oceněným společnostem možnost pochlubit se svými úspěchy v oblasti
lidských zdrojů a zdůraznit roli zaměstnavatelského prostředí v podnikání.

