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Skanska posilňuje svoju pozíciu v stredoeurópskom
regióne, zakladá Skanska Central Europe
Skanska spája svoju poľskú, českú a slovenskú stavebnú časť do novej
obchodnej jednotky, ktorá ponesie názov Skanska Central Europe. Michal
Jurka, prezident obchodnej jednotky v Českej republike a na Slovensku, sa od
1. septembra 2019 stáva prezidentom celej obchodnej jednotky Skanska
Central Europe.
Činnosť spoločnosti Skanska je založená na unikátnom finančnom modeli, ktorého
stavebné a developerské časti sa vzájomne dopĺňajú. Založením obchodnej jednotky
Skanska Central Europe vznikne prevádzkový model spoločný pre stavebné i
developerské časti, vďaka ktorému bude možné budovať aj jednotný prístup k
spolupráci. Skanska taktiež plánuje využiť veľkosť a rozsah novej obchodnej
jednotky. Poľská, česká a slovenská jednotka sa v posledných rokoch zmenšili, nové
nastavenie im tak poskytne príležitosti, ktoré sú menším organizáciám nedostupné.
"Nová obchodná jednotka Skanska Central Europe (SCE) ponúkne jedinečnú
príležitosť zdieľať tie najlepšie pracovné skúsenosti našich súčasných obchodných
jednotiek v Poľsku, v Českej republike a na Slovensku pri zachovaní lokálnych
kompetencií. Skanska využije rozmer novej obchodnej jednotky, aby poskytla
zamestnancom viac príležitostí k ich kariérnemu rastu v rámci skupiny," komentoval
Anders Danielsson, prezident a CEO globálnej skupiny Skanska.
„Skanska Central Europe bude väčšia, stabilnejšia, menej náchylná na výpadky a
jasne identifikovateľná v stredoeurópskom regióne. Budeme sa snažiť čo najlepšie
využiť schopnosti, kompetencie, zdroje i špičkové technológie, ktoré máme v oboch
jednotkách k dispozícii, a tak si budovať jedinečnú konkurenčnú výhodu. Som
presvedčený, že vytvoríme úspešnú obchodnú jednotku postavenú na jasných
hodnotách, na kvalitnej práci, na profesionálnych, aktívnych a angažovaných
zamestnancoch," doplnil Michal Jurka, prezident obchodnej jednotky Skanska Česká
republika a Slovensko.
Skanska je celosvetovo jedna z najväčších spoločností poskytujúcich služby
v oblasti stavebníctva, komerčného a rezidenčného developmentu a PPP projektov. Na vybraných
trhoch v Škandinávii, Európe a USA pôsobí viac ako 40 tisíc jej zamestnancov. Skupina Skanska
vstúpila na český a slovenský trh v roku 1997, v súčasnosti pôsobí ako Skanska Česká republika
a Slovensko i na trhoch v Maďarsku a Rumunsku. Zaoberá sa výstavbou dopravnej infraštruktúry,
verejných zariadení a inžinierskych sietí, vyrába vlastné produkty a zaisťuje si zdroje
pre výstavbu. V oblasti developmentu sa zameriava na budovy šetrné k svojmu okoliu aj ľuďom, ktorí
ich obývajú. Rezidenčné aj výrobné a obchodné priestory zaisťuje od developmentu až po facility
management. Pri výstavbe minimalizuje ekologickú záťaž, využíva obnoviteľné zdroje a dbá na
bezpečnosť práce. Skanska presadzuje princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania
v environmentálnej, sociálnej i ekonomickej rovine.
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