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Guardian Częstochowa wyróżniony pracodawca
Województwa Śląskiego
Częstochowa, Polska, 29 listopada 2017 – Podczas gali PulsHR Day 2017, która
odbyła się 15 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w
Katowicach, Guardian Częstochowa dołączył do grona pięciu najlepszych
pracodawców w Województwie Śląskim
TOP Pracodawca to plebiscyt dorocznie organizowany przez Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości oraz PulsHR.pl. W programie wyłaniane są
przedsiębiorstwa, które mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz
lokalny rynek pracy. Zwycięzców w tajnym głosowaniu wybiera niezależne jury,
składające się z profesjonalistów ze świata biznesu, edukacji i HR-u. Oceniają oni
nominowanych przyznając im punkty od 1 do 5 w każdej z kategorii:
o
o
o
o

wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz na rozwój rynku pracy
relacje między pracodawcami i pracobiorcami
CSR (współpraca z lokalną społecznością)
innowacyjne podejście kadry zarządzającej i rekruterów

W tym roku wśród laureatów znalazła się również firma Guardian Częstochowa, która
uhonorowana została tytułem TOP5 Pracodawców Województwa Śląskiego. Podczas
oficjalnej uroczystości, nagrodę w imieniu Guardian Częstochowa odebrali Aleksandra
Tyl, HR Business Partner i Grzegorz Kuźnik, Częstochowa Plant Manager. “Jesteśmy
bardzo zadowoleni, że zostaliśmy zaliczeni do tak zaszczytnego grona. W Guardian
wierzymy, że to pracownicy są numerem jeden i ciężko pracujemy, aby budować
środowisko sprzyjające rozwojowi pracowników, firmy oraz społeczności, w których
prowadzimy działalność”, powiedziała Aleksandra Tyl.

Guardian Industries posiada Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które zatrudnia
65 osób i fabrykę szkła float w Częstochowie, zatrudniającą ponad 350 pracowników.
Niedawno firma ogłosiła, że druga linia float zostanie wybudowana w sąsiedztwie
obecnego zakładu.
Guardian Glass
Guardian Glass, główny podmiot działalności biznesowej Guardian Industries, jest
jednym z wiodących światowych producentów szkła float, szkła powlekanego oraz szkła
przetworzonego. W dwudziestu pięciu fabrykach na całym świecie Guardian Glass
produkuje szkło o wysokich parametrach zarówno do zastosowań zewnętrznych
(komercyjnych i mieszkaniowych), do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a także do
celów transportowych i produktów technicznych. Szkło Guardian możemy znaleźć w
domach, biurach, samochodach, ale również w najbardziej charakterystycznych
obiektach architektonicznych na świecie. Centrum Nauki i Technologii Guardian Glass
(The Guardian Glass Science & Technology Center) nieustannie pracuje nad nowymi
produktami oraz rozwiązaniami korzystającymi z najbardziej zaawansowanych
technologii – wszystko po to, aby nasi klienci przekonali się o możliwosciach jakie daje
nasze szkło (see what’s possible®). Odwiedź www.guardianglass.com.
Guardian Industries
Guardian Industries, międzynarodowa firma z siedzibą główną w Auburn Hills w stanie
Michigan, USA, zatrudnia 17 tys. osób, a swoje oddziały posiada w Ameryce Północnej,
Europie, Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Firmy należące
do grupy Guardian są zaangażowane w produkcję wyrobów o najwyższych
parametrach ze szkła float, szkła powlekanego i przetworzonego, w produkcję
wysokojakościowych komponentów chromowanych i malowanych z tworzywa
sztucznego dla sektora samochodów osobowych i ciężarowych oraz w dystrybucję
specjalistycznych produktów budowlanych. Wizją Guardiana jest tworzenie wartości dla
klientów i społeczeństwa poprzez nieustanne innowacje przy jednoczesnym
zmniejszaniu użycia zasobów. Guardian jest firmą zależną, należącą w całości do Koch
Industries, Inc. Odwiedź www.guardian.com.

Statuetka TOP Pracodawca Województwa Śląskiego dla Guardian Częstochowa.
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR154)

Dyplom TOP Pracodawca Województwa Śląskiego dla Guardian Częstochowa.
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR154)
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