Wrocław, 20 października 2020 r.

Grupa Selena z tytułem Solidnego Pracodawcy
Selena, właściciel marki Tytan i globalny producent oraz dystrybutor chemii budowlanej, otrzymała tytuł
Solidnego Pracodawcy 2020. To już XVIII edycja konkursu, w którym doceniane są przedsiębiorstwa
szczególnie dbające o pracowników. Grupa Selena została wyróżniona w kategorii ogólnopolskiej.
Konkurs wyłania najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy promują wartościowe
rozwiązania HR i dzielą się swoim doświadczeniem. Każda firma podlega weryfikacji przez komisję konkursową
na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów. Oceniane są między innymi polityka personalna, dbałość o
bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również możliwości rozwoju pracowników.
– Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni i jesteśmy z tego dumni. Tytuł Solidny Pracodawca jest
potwierdzeniem, że podążamy w dobrym kierunku. Jednocześnie też motywuje nas do tego, by konsekwentnie
budować doskonałość organizacji, szczególnie w tym niezwykle istotnym obszarze – mówi Andrzej Zygadło,
globalny dyrektor ds. HR w Grupie Selena. - Z każdym rokiem staramy się być coraz lepszym pracodawcą.
Cyklicznie prowadzimy badania satysfakcji z pracy, mierzymy poziom zaangażowania pracowników. Wierzymy,
że to ludzie są twórcami wszystkich naszych sukcesów. Przez ponad 28 lat istnienia firmy zbudowaliśmy szeroki
zespół profesjonalistów, którzy z pasją realizują międzynarodowe projekty i podejmują kolejne wyzwania.
Niektórzy z nas są w firmie od samego początku i mogą pochwalić się ponad 20-letnim stażem pracy w Selenie
– dodaje dyrektor.
Grupa Selena jest jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na
świecie. W Polsce i zagranicą zatrudnieni są specjaliści z wielu różnych dziedzin, produkcji, logistyki, sprzedaży,
marketingu, finansów, IT po badania i rozwój. Z punktu widzenia korzyści dla pracowników firmę na rynku
krajowym wyróżnia możliwość kompleksowego tworzenia produktu oraz pracy przy międzynarodowych
interdyscyplinarnych projektach. Zespoły uczestniczą w całym cyklu życia poszczególnego produktu: od
opracowania innowacyjnych rozwiązań, poprzez produkcję we własnych zakładach, promocję przy wsparciu
pionu marketingu oraz sprzedaż za pośrednictwem sił sprzedażowych.
Andrzej Zygadło podkreśla: – Dużą uwagę zwracamy na sposób, w jaki ze sobą współpracujemy oraz to, jak
budowane są relacje w zespole i z przełożonymi. Wierzymy, że każdy pomysł może przyczynić się do stworzenia
nowych możliwości, przekładających się na sukces firmy. Taki model biznesowy pozwala nam skutecznie
osiągać założone cele.
Selena jest jedną z niewielu polskich firm o międzynarodowym zasięgu. Swój prestiż buduje od 1992 roku, w
tym czasie utworzyła 35 spółek wchodzących w skład Grupy, które działają 17 krajach. Zakłady produkcyjne
Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i
Kazachstanie.

Nagroda Solidnego Pracodawcy 2020 to kolejne znaczące wyróżnienie przyznane Grupie Selena w ostatnim
czasie. Wrocławska firma została uhonorowana przez Europejski Kongres Gospodarczy tytułem „Inwestora
bez granic” oraz otrzymała godło „Teraz Polska” za pianoklej TYTAN Professional 60 SEKUND. Tytuł razem
z europejskim wyróżnieniem i konkursowym wskazaniem na rzetelność pracodawcy, określają długofalową
gospodarczą perspektywę Grupy Selena.
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