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MAN w Polsce nagrodzona certyfikatem Top 

Employers Polska 2012 

 
MAN jest jedną z 32 organizacji, które w tym roku otrzymały tytuł Top 

Employers Polska 2012. Jak wykazało badanie Instytutu CRF firma 

MAN oferuje swoim pracownikom w Polsce wyjątkowe warunki pracy.  

 

W dniu 15.03 br podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu 

Intercontinental przedstawiciele MAN w Polsce odebrali certyfikat i 

kryształowa kulę. 

Instytut CRF, specjalizujący się w międzynarodowych badaniach polityki 

personalnej oraz warunków pracy, właśnie ukończył tegoroczne badania 

nad polityką personalną i najlepszymi praktykami w tym obszarze wśród 

polskich pracodawców. Spółki wchodzące w skład Grupy MAN Truck & Bus  

w Polsce są jedną z niewielu organizacji, które otrzymały prestiżowy 

certyfikat Top Employers Polska 2012. 

Zbadane organizacje oceniono, posługując się następującymi kategoriami: 

świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szkolenia i rozwój, 

rozwój kariery zawodowej oraz kultura organizacyjna firmy. Certyfikat Top 

Employers Polska 2012 przyznano tylko tym organizacjom, które spełniły 

wszystkie kryteria badania. MAN uzyskała szczególnie wysokie wyniki w 

obszarze rozwoju kariery zawodowej. 

Tytuł Top Employers dla MAN dowodzi, iż priorytetem koncernu jest 

zarządzanie talentami. Pracownikom oferuje się nie tylko to, co interesuje 

ich w danym momencie, ale również to, co pomoże im przygotować się do 

następnego kroku w swojej karierze wewnątrz firmy i świadczy o tym, iż 

pracodawca docenia swoich pracowników i dba o ich rozwój zawodowy.” 

„Osoby z potencjałem rokującym rozwój korzystny dla firmy i dla nich 

samych wybierane są na podstawie wyników oceny rocznej oraz poziomu 

kompetencji i zaliczane do grupy talentów. Informacje o nich trafiają do 

ogólnoświatowej bazy danych. Menedżer np. w Brazylii, poszukując 

określonych pracowników, może dowiedzieć się, że w Polsce są osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach. W ten sposób pracownicy MAN mają szansę 
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na międzynarodową karierę. Programy rozwoju szyte są na miarę, czyli 

każdy pracownik ma indywidualnie dobrane metody i programy.” 

powiedziała Katarzyna Syska, HR Manager Region Europa Wschód MAN 

Truck & Bus Polska 

MAN w Polsce zatrudnia prawie 4 tysiące osób. Pracują oni w trzech 

zakładach produkcyjnych (Niepołomice koło Krakowa – produkcja 

pojazdów ciężarowych klasy ciężkiej Starachowice i Sady koło Poznania 

produkcja autobusów miejskich i turystycznych), centrum finansowo  - 

księgowym oraz w spółce odpowiedzialnej za sprzedaż i serwis pojazdów 

MAN i Neoplan.  

 

Podpis przy fotografii: 
 

1. Podczas uroczystej gali w dniu 15.03 przedstawiciele MAN odebrali 
nagrodę Top Employers 2012 Polska 

 
 

 

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN oraz jednym z 

wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku 

finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz ponad 5.700 

autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro. 

 


