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SAINT-GOBAIN IR SERTIFICĒTS 2021 PASAULES TOP DARBA DEVĒJS 
(GLOBAL TOP EMPLOYER)

Uzņēmums "Saint-Gobain" jau 6. reizi pēc kārtas ir apbalvots ar godalgotu sertifikātu “Global Top 
Employer” (tulkojot no angļu valodas "Pasaules Populārākais Darbadevējs"). Šādu apbalvojumu un 
novērtējumu saņem tikai 16 uzņēmumi visā pasaulē.  

Novērtējumu "Top Employer" pasniedz "Top Employers Institute". Tas izvērtē pasaules labākos 
uzņēmumus pētot personāldaļu un karjeras attīstības procesus pārstāvētajā valstī. Sākumā uzņēmums 
tiek novērtēts atbilstošajā valstī, tad reģionā un tikai tad starptautiskā līmenī. Apbalvojumu "Global Top 
Employer" iegūst vien tad, kad uzņēmums ir sertificēts vismaz 20 valstīs, bet dažādos kontinentos.  

"2021 Global Top Employer" apbalvojums tika pasniegts "Saint-Gobain", pateicoties uzņēmuma 36 
dažādām valstīm, kas ir sertificētas piedalīties atlasē, par vienu valsti vairāk nekā 2020. gadā atlasē, 
jo šogad šim skaitam pienāca klāt arī Čīle. Valstis, kas tika sertificētas šai dalībai, ir sekojošas: 
Argentīna, Austrālija, Austrija, Beļģija, Brazīlija, Kanāda, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Čehijas Republika, 
Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Indija, Indonēzija, Īrija, Itālija, Japāna, Malaizija, Meksika, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Saūdu Arābija, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, Spānija, 
Zviedrija, Taizeme, Turcija, AAE, Lielbritānija un ASV. 

Katrai valstij pētījuma pamatā bija jāveic aptaujas, kurās tika apskatītas vairāk nekā 400 dažādas 
prakses/procesi, lai noteiktu vai tās ir atbilstošas atlases procesam.

Šādas personāldaļas prakses ir sagrupētas 6 kategorijās: Vadība un Forma (šīs divas jomas novērtē 
stratēģiju no darba devēja puses), Piesaistīt, Attīstīt un Iesaistīt (šīs trīs jomas norāda darba ņēmēja 
pieredzi) un, visbeidzot, Apvienot (joma, kas apvieno tematus, kas saved kopā darba devēju un darba 
ņēmēju un veido piederības sajūtu uzņēmumā).

"Saint-Gobain" izceļas ar lieliskiem rezultātiem par labiem sasniegumiem ētikā, integritātē un 
vadībā, KSA politikā, ar redzamiem uzlabojumiem, salīdzinot ar pagājušo gadu. visbeidzot, pieauga 
nozīme darbinieku iesaistīšanā, pētot darbinieku iesaisti, un attīstību pašreizējajos plānos.  

Personāldaļas un Digitālās pārveides vecākā viceprezidente Klēra Pedini (Claire Pedini): "Saint-Gobain 
ir lepni saņemt "Global Top Employer" apbalvojuma sertifikātu jau 6. reizi pēc kārtas. Šis apbalvojums 
ir kā atpazīstamība, ka mūsu 170,000 darbinieku ir efektīvi un talantīgi adoptējušies gada laikā, kamēr 
īstenojām jaunus darbības veidus. Es vēlētos pateikt viņiem visiem - paldies! Tieši viņu iesaiste 
ikdienas darbos attīstīja mūsu personāldaļu un KSA politiku."

Šis apbalvojums atspoguļo "Saint-Gobain" darbinieku pateicību grupai. Aptaujas rezultātu aktivitāte 
sasniedz 78% no visiem uzņēmumā esošajiem darbiniekiem, tieši 84% atbildēja, ka rekomendētu 
uzņēmumu "Saint-Gobain" kā lielisku darba vietu, kur strādā un 88% teica, ka lepojas ar to, ka strādā 
"Saint-Gobain", kas šajā gadā ir par 10 punktiem  vairāk, nekā to nosaka starptautiskais novērtējums. 
Mūsu lepnums tiek skaidrots ar stimulējošu un uz sadarbību veicinošu darba vidi, un uzņēmumu, kas 
augstu novērtē savus darbiniekus un attīsta viņu prasmes.

SAINT-GOBAIN 
Galvenais birojs : Tour Saint-Gobain • 12, place de l’Iris • 92096 • La Défense Cedex • Francija • Tālr. : +33 1 88 54 00 00   

www.saint-gobain.com  



PAR SAINT-GOBAIN   

Mūsu uzņēmums izstrādā, ražo un izplata materiālus un risinājumus celtniecībai, mobilitātei, veselības aprūpei 
un citu industriālo pielietojumu tirgiem. Izmantojot pastāvīgu inovācijas procesu, tos var atrast visur gan mūsu 
dzīves vietā, gan ikdienas dzīvē, nodrošinot labklājību, veiktspēju un drošību, vienlaikus risinot ilgtspējīgas 
būvniecības, resursu efektivitātes un klimata pārmaiņu apkarošanas problēmas. Šo atbildīgās izaugsmes 
stratēģiju vada "Saint-Gobain" mērķis “MAKING THE WORLD A BETTER HOME” (no angļu valodas - PADARĪT 
PASAULI PAR LABĀKU MĀJU), kas atbilst visu sieviešu un vīriešu ambīcijām, grupas ietvaros, lai katru dienu 
mēs rīkotos un paradītu pasauli par skaistāku un ilgtspējīgāku vietu, kur gribas dzīvot.

2019.gadā pārdošanas rādītāji sasniedza €42.6 biljonus
Pārstāvēts vairāk nekā 70 valstīs ar vairāk nekā 170, 000 darbiniekiem 
Apņēmušies panākt oglekļa neitralitāti līdz 2050.gadam

Lai skatītos vairāk informācijas par "Saint-Gobain",  
apmeklējiet www.saint-gobain.lv

MEDIJU KONTAKTI: 
Madara Maklere-Geduševa: +371 26112074 




