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Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok.
6 tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney
oraz Rzeczpospolitej) oraz
najbardziej pożądanym
pracodawcą według studentów i inżynierów (wg rankingów „Idealny Pracodawca”
i „Firma dla Inżyniera”).
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim budownictwie wg Marketing & More oraz Firma
Najwyższej Reputacji wg
PremiumBrand.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Milenijny we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudniającej 60
tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej. Grupa Skanska
jest jedną z największych
firm budowlanych na świecie. Od 1965 r. notowana
jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2009 roku Grupa
Skanska wykazała przychody
w wysokości 136,8 mld SEK
(ok. 54,7 mld zł).

Po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł Idealnego
Pracodawcy oraz pierwsze miejsce w kategorii
Inżynieria w rankingu firmy Universum. Ranking Idealnych Pracodawców obejmuje firmy,
które młodzi ludzie wskazują jako optymalne
miejsce przyszłej pracy. Zwycięzcy IV edycji zostali wyłonieni w sześciu kategoriach: Biznes,
Inżynieria, IT, Nauki Ścisłe, Nauki Humanistyczne, Medycyna i Farmacja.
W tegorocznej edycji badania Universum Polish Student Survey Skanska zajęła pierwsze miejsce wśród
firm inżynieryjnych. Tytuł Idealnego Pracodawcy
wśród Studentów to już trzeci w tym roku tytuł dla
Skanska jako pracodawcy. W lutym tego roku otrzymaliśmy tytuł Firma dla Inżyniera 2009, a w marcu zostaliśmy Idealnym Pracodawcą wśród Profesjonalistów
2009.

Universum Student Survey
Universum Student Survey jest przeprowadzane corocznie wśród studentów w 28 krajach na całym świecie. Jego celem jest poznanie oczekiwań i preferencji
studentów, związanych z planowaną przez nich karierą i rozwojem zawodowym. Badanie pozwala także
na przeanalizowanie jakości wizerunku pracodawców
na wybranym rynku pracy oraz czynników przesądzających o ich atrakcyjności.
W Polsce tegoroczne badanie przeprowadzono wśród
17 tys. studentów ze wszystkich lat studiów. Respondenci mieli możliwość wskazania najbardziej pożądanego pracodawcy spośród 130 firm z całej Polski. Jego
wyniki pokazują oczekiwania oraz preferencje młodych ludzi, planujących karierę oraz czynniki, które decydują o atrakcyjności pracodawców. Badanie trwało
od października 2009 roku do kwietnia 2010 roku.

- To ludzie tworzą firmę
i realizują jej cele. Studenci
to nasi potencjalni przyszli
pracownicy, dlatego tak
ważna jest dla nas ich
opinia — mówi Katarzyna
Skorupka-Podziewska,
Dyrektor ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi.
— Cieszymy się, że Skanska
kolejny raz wypada najlepiej wśród firm inżynieryjnych, że jest przyjaznym,
dobrym miejscem pracy.
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