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Az emberi agy félelmetes tákolmány. Ha kell, ha nem,
pörög, zúg, csattog és csörömpöl, képeket dob fel, álmokkal
szórakoztat – avagy ijesztget; egyszerre több hangon is
szól hozzánk, vagy önmagához, vagy nem is tudom, hogy
mondjam. Az este feltett kérdésre reggel válaszol, néha meg
hónapokig úgy tesz, mintha használhatatlan lenne, aztán
egyszer csak elődobja a megoldást a kínzó problémára.
Nyughatatlan útitárs, mint egy társasutazáson
a rokonszenves, lexikonfejű öregúr, akinek azonban mindig
egyszerre túl sok mondanivalója van, és mindig van egy
jobb ötlete, mit kéne megnézni.
Az elmében lakik valami, vagy valakik, akik miatt
nem vagyunk egyedül. Egy lázadó, bohém társaság, szívnak,
isznak, nem alszanak, magasról tesznek a megszokásokra,
az illemre, a bevett megoldásokra, a tradícióra – na arra
főleg – és állandóan meg akarják mutatni a világnak, hogy
ők a legfaszább gyerekek.

Olyan, mintha az ember egy montmartre-i
padlásszobában lakna. Vagy oké, legyen Kreuzberg.
Mert ez nem elitkollégium, nem is exkluzív munkahely.
Vannak a társaságban destruktív, sötét figurák,
züllött, gyanús alakok, akikhez mégis mindenki ragaszkodik.
Mindent leszólnak, a legjobb ötletre is csak fanyalognak,
és miközben a többiek dolgoznának, ők inkább
mulatni mennének, vagy egész nap csak nyomkodnák
a kedvenc videojátékukat. Némelyik egészen katatónnak
tűnik, ugyanazt a dallamot énekli egész nap, a másik
meg egyetlen szót hajtogat reggeltől estig.
Tiszta bolondokháza.
A legtöbbünk nem tud rendet tartani a kompániában,
végül vagy a bolondok, vagy a gonoszok győznek, a jó fejek
lassan lelépnek, néha írnak legfeljebb egy kósza
e-mailt. A világ a rossz felé lejt, nehéz a jó társaságokat
egyben tartani. Néha mégis sikerül. Sikerül lerázni
a fegyelmezetlenség, a züllés, a lustaság és az unalom
démonait, vagy legalábbis kordában lehet őket tartani,
hiszen ellentmondási hajlamukra és sziporkáikra mégiscsak
szükség van – és akkor elkezdődhet az igazi munka.

Mindannyian tudjuk azonban, hogy a legnehezebb
dolog az anarchiában rendet tenni, a zűrzavarban tisztán
látni, a rossz állandó csábításának ellentmondani.
Alapvetően egyetlen ellenszer van – és ez tudták a görög
filozófusiskolák, a szerzetesrendek, tudják a céhek és
a cégek, a rend. Hogy miféle rend, arra sokféle válasz létezik.
Van, hogy a rendetlenség a legjobb rend, és van, hogy
fordítva. De egy biztos, sosem lesz meg magától, állandó
erőfeszítést, odafigyelést, korrekciót kíván. Különben egy
reggel arra ébred az ember, hogy megint ott hever
a züllött kompánia közepén másnaposan, zúgó fejjel, és
értelmetlennek látja az egész létezést. Kívánom önöknek,
hogy sose jöjjön el ez a nap.
A szerző a Magyarország Legkiválóbb Vállalatai díjátadón
olvasta fel írását a Rózsavölgyi Szalonban 2017. május 9-én.
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A nagykövet köszöntője
Idén már második alkalommal
vehették át Magyarország Legkiválóbb
Vállalatai a szervezeti gyakorlataikért
nekik ítélt díjakat.
A program fontos üzenetet közvetít:
tartós és kiemelkedő üzleti siker csak
kiváló szervezeti háttérrel érhető el.

Iain Lindsay OBE
az Egyesült Királyság
budapesti nagykövete

Felgyorsult a világ. A tegnap üzleti és szervezeti gyakorlatai
egyre kevésbé működnek, a holnap vállalatai legfeljebb
nyomokban hasonlítanak a ma még működő vállalatokra.
A digitalizáció és a hálózat mindent megváltoztat: fogyasztói
szokásokat, a munkavállalók preferenciáit, vezetői szerepeket,
munkaköröket és szervezeti ábrákat.
Magyarország Legkiválóbb Vállalatai a jövő szervezeteit
építik. Gyakorlataikat már a jövő sikerkritériumaihoz igazítják,
nagyszerű ötletekkel és megoldásokkal járulnak hozzá
Magyarország üzleti kultúrájához és versenyképességéhez.
Az Investors in People és a Magyarországi Brit Kereskedelmi
Kamara (BCCH) programja a brit Investors in People Standard
kritériumaival hitelesíti és díjazza e vállalatok gyakorlatait.
A nemzetközi színtéren ez ma a legerősebb mérce, és
örömmel látom, hogy nagy- és kisvállalatok, magyar és brit
érdekeltségű vállalkozások egyaránt vannak a díjazottak
között.
Nagy-Britannia budapesti nagyköveteként szívből támogatok
minden olyan kezdeményezést, amely erősíti a magyar és
brit vállalatvezetők közötti tudás- és tapasztalatcserét, kiváló
példaképeket mutat be, és népszerűsíti a legkiválóbb üzleti
gyakorlatokat.
Gratulálok a 2017-es díjazottaknak a nagyszerű
eredményhez!

Magyarország Legkiválóbb Vállalatai díjak
Mely vállalatok az üzleti kultúra
követendő példaképei Magyarországon? Milyen üzleti gyakorlatok
teszik őket a legkiválóbbakká?
Miért lehetnek büszkék munkáltatói
hírnevükre? Hogyan tudnak tartósan
sikeresek maradni?

A Magyarország Legkiválóbb Vállalatai program kategóriái
megfelelnek az Investors in People Standard területeinek.
A díjazott vállalatok között vannak olyanok, amelyek
még nem nyerték el az Investors in People minősítést,
de gyakorlataik egyes területeken nemzetközi
összehasonlításban is bizonyítottan figyelemre méltók.
Más díjazott vállalatok akár már évek óta minősített
szervezetként a Standard összes területén
következetesen jó gyakorlatokat alkalmaznak,
és ezáltal komoly versenyelőnyt élveznek.

A díj kategóriái:
Az Investors in People Hungary és a Magyarországi
Brit Kereskedelmi Kamara elkötelezetten képviseli azokat
az üzleti értékeket, melyek a vállalatok és az ország
versenyképességére kedvezően hatnak.

•
•
•
•

Magyarország Legkiválóbb Vállalatai a nemzetközi
Investors in People Standard kiválósági kritériumai szerint
működnek, és a Standard 9 területe közül valamelyiken
vagy akár mindegyiken kiemelkedően jó és követendő
gyakorlatokat alkalmaznak. E vállalatok rászolgáltak
a kiemelt figyelemre.

www.iip.hu

•
•
•
•
•

Vezetői gyakorlatok
Szervezeti értékek szerinti működés
A felhatalmazás és részvétel kultúrája
Teljesítmény-menedzsment
Az elismerés kultúrája
Szervezeti együttműködés
Szervezeti és egyéni képességek fejlesztése
Innováció és folyamatos tökéletesítés
Jövőorientált működés

Vezetői gyakorlatok, valamint Szervezeti értékek szerinti működés kategóriákban
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2017
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Abesse Informatikai Zrt.
Az Abesse budapesti székhelyű
informatikai vállalkozás. A cég neve
sokat elárul filozófiájáról: „ab esse ad
posse”, azaz „a létezőből kiindulva
eljuthatunk a lehetségesig”.
A cég alapítója által vallott alapértékek
nagyon erős keretet adnak a jövő
építéséhez. A tudásintenzív iparágban
a legfontosabb sikertényező az
alkotni és fejlődni kész munkatársak
közössége, akiket hasonló értékek
kapcsolnak össze, és akik saját maguk
alakítják és tartják fenn a cég
működési kultúráját, a vezetőik pedig
partnerként támogatják őket.

A szervezet
Az Abesse Informatikai Tanácsadó Zrt. 2003-ban alakult azzal
a céllal, hogy egyszerű, stabil, rugalmas megoldásokat adjon
a nagyvállalati ügyfélkörben előforduló folyamatinformatikai
problémákra. Nem csak kitaláljuk és megtervezzük,
de meg is valósítjuk a legjobb megoldásokat. Minden, amit
teszünk, azt a célt szolgálja, hogy ügyfeleink jobban,
eredményesebben és hatékonyabban működjenek.

Hitvallás a kiválóságról
Nem elég kiválónak lenni, hanem jobbá kell tennünk
ügyfeleinket, munkatársainkat és partnereinket is.
Hiszünk benne, hogy a kiválóságra törekvés csak akkor
lehet eredményes, ha az a vállalat kultúrájának meghatározó
része: felkészültséget, komoly szakmai tudást igényel,
motiválja a munkatársakat, magas minőségi standardokat
eredményez, és megfelelő szűrő partnereink és
munkavállalóink kiválasztásakor.

Kiváló gyakorlatok
Alapítónk, Rónai Balázs által megfogalmazott értékeink
a mindennapjaink és döntéseink fontos részei:
Felelősség az, amikor állod a szavad, ahogy az egy profitól
elvárható, és amit az ügyfeleink tőlünk megszokhattak.
Fontos, hogy őszintén beszélj arról, hogy vállalásaid
teljesítésével hogyan állsz!

Hozzáértés: Törekedj arra, hogy egyre jobb legyél, fejlődj,
tanulj, gyakorolj! Azzal az alapossággal, igényességgel és
figyelemmel végezd a munkádat, ahogy egy mesterember
készíti mesterművét! Értsd meg a tágabb összefüggéseket is,
például, hogy az ügyfélnél hogyan teremt értéket a munkád!
Csapatmunka: Olyan közeget építünk, melynek jó tagja
lenni, és olyan emberekkel dolgozunk, akikkel közös
értékeket vallunk. Akkor vagy sikeres, ha a csapatod sikeres,
ezért tudd, miben vagy jó, és dolgozz mások keze alá!
„Ha azt csinálod, amit szeretsz, akkor azt ellenőrzés nélkül
is jól fogod csinálni.” Az erősségfókuszú kiválasztás és
teljesítményértékelés lehetővé teszi, hogy mindenki olyan
feladatot végezzen, amely érdekli, és fejlődni is tud benne.
A személyre szabott feladatokért a munkatársak extra kontroll
nélkül is szívesen vállalnak felelősséget. A vezetői csapat
szakmai felkészültsége mellett folyamatosan karbantartott
people management és fejlesztési tudással rendelkezik.
„Köszönni nem tudunk megtanítani senkit, fejleszteni
igen!” Komoly kompetencia- és hozzáállásbeli elvárásaink
vannak, jelentős üzleti nyomás ellenére sem alkalmazunk
olyan munkatársat, aki nem illeszkedik értékrendünkhöz.
„A nap végén jobban teljesítsen általunk az ügyfél.”
Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy az ügyfél fejével is
gondolkozzon: ez a gyakorlat a legtöbb projektvezetési
dilemmánkra választ ad. Minden ügyfelünknél a kiválóságra
törekszünk, hiszen csak így őrizhetjük meg bizalmukat.
www.iip.hu

A felhatalmazás és részvétel kultúrája kategóriában
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2017

Provident Pénzügyi Zrt.
A Provident Zrt. nemzetközi hátterű
vállalat, pénzügyi szolgáltatásokat
nyújt, másfél évtizede a személyi
kölcsönök piacának meghatározó
szereplője. A szervezet az utóbbi
években látványos fejlődési pályát
írt le, a szervezeti működés és az
ügyfélkiszolgálás magas színvonalát
számos nemzetközi és hazai díj
bizonyítja. A vállalat hitvallása
szerint bölcs döntés a cég jövőképét,
stratégiáját a munkatársakkal
közösen alakítani.

A szervezet
Az ötszörös Superbrands-díjas Provident Pénzügyi Zrt.
3500 munkatársával az ország legnagyobb munkáltatói
közé tartozik. Jelenleg 260 ezer ügyfelet szolgálunk ki
90% feletti ügyfél-elégedettséggel.
Anyacégünk, a Londoni Tőzsdén jegyzett International
Personal Finance (IPF) 130 éves üzleti tapasztalattal
és tizenegy országban 2,4 millió ügyféllel rendelkezik.

Hitvallás a kiválóságról
Szakmai kiválóságunkat az ügyfelek, a munkatársak
és a vállalati értékek tisztelete biztosítja. Célunk, hogy
ügyfeleinket és munkatársainkat egyaránt segítsük és
támogassuk mindennapi életükben, munkájukban.
Hiszünk a bevonás, a felhatalmazás és részvétel kultúrájában.
A felelős vállalatvezetés nálunk azt jelenti, hogy a cég
jövőképét, stratégiáját és hétköznapjait a munkatársainkkal
közösen alakítjuk.

Kiváló gyakorlatok
A Provident Pénzügyi Zrt. az elsők között csatlakozott
a lakossági hitelekkel foglalkozó pénzügyi szervezetek
Magatartási Kódexének aláíróihoz, és kötelező érvénnyel
alávetette magát a Kódex fogyasztóvédelmi
rendelkezéseinek, valamint a Magyar Nemzeti Bank
fogyasztóvédelmi ajánlásainak.

www.iip.hu

Törekszünk arra, hogy jelen legyünk a helyi és szélesebb
közösségekben. 2014-ben a Provident a Figyelő gazdasági
hetilappal közösen megalapította a Provident Társadalmi
Hasznosság Díjat azzal a céllal, hogy olyan vállalatokat
díjazzunk, melyek tevékenységükkel a társadalom egészére
pozitívan hatnak.
A felelős hitelezés kiemelten fontos ügy a Provident számára.
Családi Kasszasikerek Programunk a családok pénzügyi
ismereteit bővíti, gazdasági öngondoskodó képességét
erősíti. A Program élő kapcsolatot ápol az oktatáspolitikával,
és támogatja a mindenkori kormányzatot abban,
hogy a fiatalok korszerű, praktikus gazdasági és pénzügyi
ismeretekhez juthassanak az iskolában.
Értékeink, üzleti és társadalmi céljaink képviselete kizárólag
akkor lehet hiteles, ha szervezeti kultúránk is példaértékű.
A munkatársainkra partnerként tekintünk, vezetőink
nyitottak, elérhetők, együttműködők. Munkatársaink
egyértelmű célok eléréséért, szigorú folyamatokban
dolgoznak, de saját területükön önállóságot élveznek, kellő
felhatalmazással dönthetnek, valamint projektcsoportokba
szerveződve dolgozhatnak a jövő lehetséges útjainak
keresését célzó fejlesztési ötleteken.
Különösen büszkék vagyunk a 2020-ig érvényes stratégiánk
kialakítását támogató kampányra, melynek során
minden munkatársunk számára lehetőséget biztosítottunk
saját javaslatainak beépítésére.
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Teljesítmény-menedzsment kategóriában
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2017

VÁC Futball Club
A VÁC Futball Clubot évekkel ezelőtt
angol befektető vette át,
és mentette meg a megszűnéstől.
A vezetésnek világos víziója van
a következő évekre, és ennek
megfelelően menedzseli a klubot,
lépésről lépésre alakítva ki a hosszú
távon sikeres működés feltételeit.
A klub gazdasági és szakmai háttere
brit modell szerint működik,
mely kiváló mintát adhat más hazai
sportklubok számára is.

A szervezet

Kiváló gyakorlatok

A VÁC Futball Club Magyarország egyik legrégebbi alapítású
labdarúgó csapata. A labdarúgás váci barátai – számos
jelentős fővárosi klubot megelőzve – 1899-ben hozták létre
saját egyesületüket, mely ma már a Dunakanyar
régiójának meghatározó sportközpontja, csapatainkban
közel 220 felnőtt és utánpótláskorú játékos sportol.
A VÁC FC-t öt éve brit befektető irányítja, aki a brit
labdarúgásban bevált üzleti és működési modell
alkalmazásával segíti a klub gazdálkodását és szakmai
fejlődését.

Világos jövőképünk, átgondolt stratégiánk, pontos szakmai
és üzleti céljaink vannak, melyeket lépésről lépésre,
évről évre, tudatosan valósítunk meg. Kiemelt figyelmet
szentelünk működésünk átláthatóságára és hatékonyságára,
ezért 2017-ben egy átfogó marketing, kommunikációs és
szponzorációs auditot végeztünk el, hogy a régió
legjelentősebb sportszervezeteként megfelelően tudjuk
kiszolgálni a velünk kapcsolatban álló célcsoportokat,
kiemelt hangsúlyt fektetve a szurkolókkal, szponzorokkal
és a tágabb közösséggel való együttműködésre.
A klub korlátozott erőforrásokkal és kevés alkalmazottal állít
elő figyelemre méltó és büszkeségre okot adó szakmai
értéket. Mindehhez a munkatársak elkötelezettsége és
felelősségvállalása ad erős alapot.
A kitűzött teljesítménycélok a szervezet stratégiai
céljaihoz kapcsolódnak, mindenki számára egyértelműek,
transzparensek, értékelésük konstruktív, a kiváló
teljesítmény kompenzációja kiszámítható.
A VÁC FC tevékenységének az NB2-ben szereplő csapatok
közül egyedülálló módon része a CSR stratégia is, melyben
azt rögzítjük, hogy milyen formában és eszközökkel kívánunk
a régió életében részt venni, társadalmi kapcsolatainkat
erősíteni, és a közösséggel együttműködve valódi értéket
teremteni.

Hitvallás a kiválóságról
A VÁC FC elkötelezett a hagyományok ápolása, az
egészséges életmód, a felelős vállalati magatartás, valamint
a kiemelkedő teljesítmény és a folyamatos szakmai
fejlődés mellett. Fontos, hogy a régióban élők számára
családias és biztonságos keretek között biztosítsuk a sport
és a sportolás élményét, hozzájárulva a jövő nemzedékeinek
fejlődéséhez is.
Hiszünk benne, hogy fenntartható működési modellünk
és saját erőből elért eredményeink példaként szolgálhatnak
a hazai sport más szereplői számára is.

www.iip.hu

Az elismerés kultúrája, valamint Innováció és folyamatos tökéletesítés kategóriákban
Magyarország Legkiválóbb Vállalata 2017

KAV Hungária Kft.
A KAV Hungária egy budapesti
székhelyű vállalkozás, mely móri
kisüzemében Európa-szerte elismert
minőségű alumínium nyílászárókat
gyárt egyedi felhasználásra.
A cég a hazai építőipar
sok szempontból irigyelt szereplője,
versenyelőnyét elsősorban
az innovációra hangolt szervezetnek
és a minőség iránti maximális
igényességének köszönheti.

A szervezet
A KAV Hungária Magyarország egyik legnagyobb szakmai
mérnökcsapatával rendelkező, speciális alumínium
nyílászárókat tervező, gyártó és kivitelező szakműhelye.
A cég alapítóinak elsődleges célja egy olyan, a meglevő
piaci trendektől magasabb mércével értékelt, stabil morális
és etikai alapokon álló vállalat építése volt, amely
versenytársainak és a piac többi szereplőjének is követendő
példát mutat.

Hitvallás a kiválóságról
A kiválóság az a mérce, amit szakmai munkánk
és fejlesztéseink során folyamatosan szem előtt tartunk.
Ennek köszönhetően mára bebizonyítottuk: a nyílászárók
szegmensében is lehet innovatív, kifejezetten az ügyféligényt
zászlajára tűző mérnöki munkaközösséget építeni.
Hiszünk abban, hogy egy vállalatot munkatársainak pozitív
hozzáállása és magas szintű szakmai tudása tehet kiválóvá.
Büszkék vagyunk arra, hogy a KAV egy ilyen csapat.

Kiváló gyakorlatok
A KAV Hungária néhány év alatt vált kétfős vállalkozásból
a mai napig folyamatosan növekvő, jelenleg több
tucatnyi munkatársat foglalkoztató céggé. Azt valljuk,
hogy személyesség nélkül nincs bizalom.
Ez a hitvallás nemcsak a megrendelőinkkel való
www.iip.hu

kapcsolattartást, hanem vállalatunk belső működését is
áthatja. Kulcsszavaink a szakértelem, a figyelem,
a becsületesség és a családias hangulat, amelynek
köszönhetően mindenki bizalommal fordulhat a másikhoz.
Speciális igényfelmérésünk, egyedi ötleteink és
kivitelezési munkaszervezésünk mára piaci branddé váltak.
Hiszünk abban, hogy a folyamatos tanulás és az innováció
a fejlődésünk kulcsa. Ezért olyan továbbképzési és
termékfejlesztési mechanizmust, légkört és hátteret
biztosítunk munkatársainknak, amelyben magas szintű,
professzionális munka végezhető. Azt valljuk, hogy új
szempontok beemelése a vállalat működésébe rendkívül
inspiráló lehet, és innovatív folyamatokat is elindíthat.
Ezért nálunk mindenki átmehet más munkakörbe, hogy
inspirációt merítsen, és megismerje a másik munkáját.
A felmerülő problémákra kreatív módon igyekszünk
válaszokat adni. A kreativitásnak nagyon sok formája létezik:
nemcsak a művészet, hanem a problémamegoldás is az,
sőt, az a mindent átszövő működésmód, amikor valaki
minden megszokott jelenségre képes új oldalról rákérdezni.
Ez a KAV erőssége. Sosem hagyjuk pihenni a tudást,
folyamatosan újrarendezzük az információkat.
Ám a legfontosabb: minden termék mögött egy csapat áll,
így a KAV nem pusztán alumínium nyílászárókat értékesít,
hanem minden egyes kollégája munkáját, szakértelmét,
tapasztalatát.
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Corinthia Hotel Budapest
A szervezet
A Corinthia Hotel Budapest
Az első öt legjobb hazai szálloda között számon tartott
Magyarország egyik legpatinásabb
Corinthia Hotel Budapest luxusszínvonalú kivitelezéséről,
történelmi hátteréről, a vendégelvárásoknak megfelelő,
szállodája. A hagyományos értékek
magas szintű sztenderdjeiről ismert és elismert.
megőrzése mellett a legfontosabb cél, 413 szoba és 26 apartman várja a vendégeket. A Valletta
Konferencia- és Kiállító Központ 28 konferenciateremmel és
hogy a hotel a legmagasabb
a legkorszerűbb információs és prezentációs technikával
színvonalon feleljen meg a vendégek rendelkezik. A gyönyörű Bálterem és a Royal Spa illusztris
gyorsan változó elvárásainak. A kiváló része a szállodának.
Hitvallás a kiválóságról
szolgáltatások mögött egy kiváló
Küldetésünk, hogy a legjobb szállodai élményben
csapat áll, melynek tagjai egymást
részesítsük a vendégeinket, a leginspirálóbb környezetet
biztosítsuk a munkatársaknak, a legeredményesebben
segítve a legintenzívebb időszakban
teljesítsünk a befektetőink felé. 235 fős szervezetünk
is képesek kivívni a vendégek
jellegzetessége a szakmai és generációs sokszínűség, de
a legfontosabb érték mindannyiunk számára a vendégeink
elégedettségét.
elégedettsége. Ehhez egyénként és csapatként
is kiválóságra, a legmagasabb szintű szolgáltatásokra
A Corinthia Hotel Budapest 2008 óta
kell törekednünk.
Investors in People akkreditált szervezet,
mindezidáig az egyetlen hazai szálloda Kiváló gyakorlatok
Küldetésünk és hitvallásunk nemcsak a vendégeket,
ezzel a rangos elismeréssel.
de a munkatársakat és a befektetőket is egyaránt
a középpontba állítja.

A Törődés Mestersége vállalati filozófia négy alappillére
(megértés, szenvedély, pontosság, hitelesség) olyan
értékeket fogalmaz meg, melyek kereteket, igazodási
pontokat biztosítanak munkavállalóink részére. Filozófiánk
az érzelmi kapcsolódáson túl a szakmaiság fontosságát és
ennek az üzleti eredményekre és hatékonyságra gyakorolt
hatását is hangsúlyozza.
A szálloda egy precíz gépezet, melyben mindenkinek
pontosan kell értenie, hogy munkájával hogyan járul hozzá
a vendégek elégedettségéhez. Az egész csapat minden
tagja egyformán felelős a minőségért, a hibák észleléséért,
a javítási lehetőségek felderítéséért, az üzleti siker
fenntartásáért. Vezetőink egyik legfontosabb feladata, hogy
olyan támogató légkört biztosítsanak, melyben a különböző
szervezeti egységeknél dolgozó munkatársak számára is
természetes, hogy csúcsidőben segítenek egymásnak,
valamint hozzájárulnak egymás szakmai fejlesztéséhez is.
A csapatjáték sikerkritériuma a jó szereposztás és
a kommunikáció: eredményt csak akkor várhatunk, ha
közös a tét, ugyanakkor a szervezeti egységek pontosan
értik, hogy a többiek mit csinálnak, mivel járulnak hozzá
a szálloda zökkenőmentes működéséhez. Ennek érdekében
gyakori keresztfunkciós egyeztetéseket, tudásmegosztó
alkalmakat biztosítunk, a transzparenciát és a napi
információs vérkeringést intenzív elektronikus és személyes
platformokon erősítjük.
www.iip.hu

Szervezeti és egyéni képességek fejlesztése kategóriában
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Schneider Electric Zrt.
A Schneider Electric Zrt.
az energiamenedzsment és az
automatizálás szakértője,
a villamosenergia-ipar egyik
legfontosabb nemzetközi
képviselőjének hazai leányvállalata.
A kereskedelmi szervezeten kívül
négy gyárral és egy logisztikai
központtal képviselteti magát, így
a hazai gazdaság megkerülhetetlen
szereplője. A dinamikusan fejlődő
iparágban különösen fontos
a munkatársak felkészültségének
folyamatos fejlesztése, ehhez a cég
a legkorszerűbb megoldásokat
alkalmazza.
www.iip.hu

A szervezet
A Schneider Electric piacvezetőként több mint 110
országban kínálja integrált megoldásait az energia és
infrastruktúra, az ipari folyamatok, az épületautomatizálás
és adatközpontok területén csakúgy, mint a lakossági
piacon. A fenntarthatóság stratégiánk meghatározó eleme:
egyre inkább a megújuló energiaforrások felé mozdulunk el,
innovatív termékeket, rendszereket, szolgáltatásokat
és szoftvereket kínálunk ügyfeleinknek.

Hitvallás a kiválóságról
Rövid távon nem nehéz sikereket elérni. A hosszú távú
sikerek titka viszont az, hogy mindent, amit csinálunk,
kizárólag kiváló minőségben, igényesen és professzionális
módon tegyük. Ez az, ami leginkább megkülönbözteti
a sikeres cégeket, embereket és termékeket a sikertelenektől.
Minőségben nem ismerünk kompromisszumot!

Kiváló gyakorlatok
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden
munkavállalónknak olyan képzést tudjunk ajánlani, ami az
adott munkakörben, szakmai pályához vagy karrierponthoz
illeszkedő tudást nyújt.
Vezetőképzés: Fontos, hogy egységes tudást és vezetői
kultúrát alakítsunk ki, ezért minden vezetőnk klasszikus
képzéseken és tudásmegosztó workshopokon vesz részt.

Schneider Fejlesztő Akadémia: A program célja, hogy
a korábban megszerzett ismereteket új kontextusba helyezze,
és segítse az alkalmazkodást a változó környezethez.
Tehetségeket készítünk fel magasabb hozzáadott értékű,
akár vezetői, regionális vezetői munkakörök betöltésére.
TechClub: Erős szakmai tudással rendelkező szenior kollégák
dolgoznak és gondolkodnak együtt junior kollégákkal.
A tudásátadást külső meghívottak, szakmai látogatások és
közös projektek is segítik.
Mentoring: Új programunk, melyben a klasszikus
mentor–mentorált felállás mellett lehetőség van szakmai
mentorságra, work-life balance tanácsadásra, új belépők
programjában való részvételre is.
Belső e-learning: HR-programjaink fontos eleme
a digitalizáció. Mindenki számára kötelező évi 7 óra képzés,
melynek 40%-a e-learning. A képzések bármilyen témában
elérhetők és szabadon választhatók.
Nyelvi képzés: Belső munkanyelvünk az angol. A
hatékonyabb kommunikáció érdekében lehetőséget adunk
munkaidőben és munkahelyen történő nyelvtanulásra.
High Performance Culture irányelv: Cégünk legfontosabb
értékét munkatársaink közössége és az általuk képviselt
kiváló szakmai tudás jelenti, így minden pillanatban
emberközpontúnak kell maradnunk. Közös érdekünk, hogy
versenytársainkhoz képest jóval nagyobb figyelmet
fordítsunk a tudás folyamatos szinten tartására és bővítésére.
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Young & Rubicam Budapest
A nemzetközi kommunikációs
ügynökség magyarországi irodája
a hazai piac egyik legmeghatározóbb
szereplője. A reklám- és
kommunikációs szakma rendkívül
gyorsan fejlődik. A kommunikáció
jelentős része ma már a digitális
térben zajlik, a fogyasztók elérése
egyre kreatívabb megoldásokat
igényel. Az ügynökségi munka sikere
azon múlik, hogy a szervezet
munkatársai mennyire képesek
ráhangolódni a jövőre.

A szervezet
A Y&R Group integrált kommunikációs szolgáltatásokat
nyújt: shopper marketing, service design, adatvezérelt CRM,
digitális tartalomfejlesztés, marketing és márkatanácsadás.
Az utóbbi években a cégé az Év Ügynöksége cím a rangos
M+ listán, amely az ügynökségek valamennyi hazai és
nemzetközi kreatív és hatékonysági díját összegzi.
Egyedülálló módon a cégcsoport három Cannes Lions díj
birtokosa is.

Hitvallás a kiválóságról
Hisszük, hogy nyitott szemléletünkkel és egyedülálló kutatási
eszközeinkkel kulturális tőkét építünk, ebben munkatársaink
és ügyfeleink a legfontosabb stratégiai partnereink. A piac
elismerése számunkra azt jelenti, hogy a fogyasztói kultúra
velünk alakul. A cégcsoportunkban felhalmozott tudással
arra törekszünk, hogy az általunk kezelt márkák minél jobban
beépüljenek a kultúra tágas szövetébe: beszéljenek róluk,
de azoknak ne csak vásárlóik, hanem rajongóik is legyenek.

Kiváló gyakorlatok
Cégcsoport szinten megfogalmazott víziónk: A kulturális
tőke építése olyan közös vállalás, amellyel mindannyian
könnyen tudunk azonosulni. Elkötelezettek vagyunk abban,
hogy a legnagyobb nemzetközi full-service ügynökségként
világszínvonalú integrált kommunikációs megoldásokat

kínáljunk ügyfeleink jelenlegi és jövőben várható üzleti
kihívásaira. Ennek megvalósítása és fenntartása folyamatosan
újragondolt megoldásokat, szakmai kreativitást és szervezeti
támogatást kíván.
Eszközeink, amelyek hitelesítenek: Egyedülálló kutatási
eszközeinkkel pontosan tudjuk, hogy mit gondol a fogyasztó
egy adott márkáról. Módszertanunk része a világ legnagyobb
és leghosszabb ideje futó kvalitatív márkakutatása,
amely 20 éve produkál empirikus eredményeket több
mint 50 országban. Adataink hitelesek, kiolvasható belőlük,
hogy a márkák hogyan fejlődnek és várhatóan hogyan
alakulnak a jövőben.
Szakmai igényesség, kreatív maximalizmus:
Igényességünk a szakmai alázattal kezdődik. Hisszük, hogy
a jó munka és a tehetség a fejlődés és az előrelépés alapja.
Jellemző a kultúránkban a folyamatos önképzés, teret
adunk az egyedi elgondolásoknak, hogy komplex tudást
és technológiát sajátítsunk el. Természetesnek tekintjük
a sokszínűséget, amely nemcsak emberileg, hanem
szakmailag is lételemünk.
Értékteremtés: Folyamatosan arra törekszünk, hogy
munkáink hozzáadott értéket képviseljenek a társadalom
és a környezet számára úgy, hogy magas marketing-etikai
szemlélettel dolgozunk, tiszteljük az emberi
jogokat a munkánkban, figyelünk a környezetünkre és
támogatjuk a közösségeket.
www.iip.hu

Különdíj
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Europa Design
Az Europa Design hazai
tulajdonú kisvállalkozásként sokat
tesz azért, hogy ne csak
a feladatok, a munkafolyamatok,
hanem a munkakörnyezet is
inspirálóan hasson a munkatársakra.
A cég nemzetközi összehasonlításban
is figyelemre méltó megoldásokat
alkalmaz saját irodai környezetében
és ajánl ügyfeleinek az üzleti
teljesítményt és a munkáltatói
márkát javító tényezőként.

A szervezet
Munkahelyek, oktatási, kulturális és vendéglátipari
helyiségek bel- és kültéri mobil bútorzatait, ergonómiai
kiegészítőit, innovatív anyagait forgalmazzuk
világcégek és kiváló hazai vállalkozások számára. A design
termékekben rejlő potenciált tanácsadói, tervezőtámogatási
és látványtervezői szolgáltatásunkkal állítjuk az új szervezeti
kultúra és térkoncepció szolgálatába.

Hitvallás a kiválóságról
23 éve folyamatosan kommunikáljuk, és magunk is
példát mutatunk abban, hogy valódi üzleti értéket létrehozni
csak kiváló eszközökkel, előremutató technológiákkal
és legfőképpen olyan – céges szervezetre szabott –
környezetben lehet elérni, ahol a munkatársak fejlődését és
tökéletesedését szinte minden egyes tárgyi részlet, kreatív
anyag egyfajta néma példamutatással támogatja, inspirálja.

Kiváló gyakorlatok
Design termékek tanácsadásához és kereskedelméhez
kifinomult, kreatív és szerteágazó személyiségekre van
szükség. Ők egyszer inspirációt, ingert, kreatív vihart
igényelnek maguk körül, máskor csendet, koncentrációs
képességet, relaxációs környezetet. Új központunk ezt
a sokféle igényt mutatja be, és ad megoldásokat, melyeknek
minden esetben a választási szabadság a kulcsa.

www.iip.hu

Egyterű munkahelyeink asztalainak 70%-a motorosan
állítható, a fókuszált munkát támogató silent roomban
dönthető az asztallap. Az irodákból nyíló teraszon kültéri
babzsák, kültéri lounge bútorok, bárasztalok nyújtanak
elvonulási lehetőséget. A kollaborációs térben tolófalakkal
és akusztikus panelekkel 8 különböző izoláltságú teret
tudunk a kommunikáció, szocializáció vagy a zavartalan
telefonbeszélgetések helyszíneként felajánlani
24 munkatársunknak. Itt állítható magasságú bárasztalok
és székek színesítik és gyorsítják fel a megbeszéléseket.
Hat különböző LCD falon vagy a mozgatható,
60 colos érintőképernyőn folyhat interaktív prezentáció.
Munkatársaink szabadon használhatják a tervezői
munkaeszközként is szolgáló VR szemüveget vagy
PS4 játékkonzolt.
Akár karaoke-készülék is üzembe helyezhető a teraszos,
kollaborációs-bulizós konyhában, ahol az étkezési időn kívül
a fali LED tévé komoly szakmai munkát is tud támogatni.
A zárható kerékpártároló és -mosó mellett már természetes
kiegészítő a zuhany is. Munkatársaink szabadon választhatják
meg vitamin-gyümölcskosaruk tartalmát.
Ahogy a kreativitás, úgy a család sem szünetel: tudásbázisunk
minden munkatársunk számára home office-ból vagy
bármilyen alternatív munkahelyről szabadon elérhető.
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Szatmár Optikai Kft.
Különdíjjal ismertük el
a Szatmár Optikai Kft.-t, amely egy év
alatt a legfigyelemreméltóbb
fejlődést érte el. A cég tavaly elnyerte
a Magyarország Legkiválóbb Vállalatai
díjak egyikét, és számos komoly
fejlesztést követően megkapta
a nemzetközi Investors in People
akkreditációt. A mátészalkai optikai
üzem a brit anyacég kiemelt
fontosságú vállalata, elismert és vonzó
munkáltató a régió közösségében.

A szervezet
A Szatmár Optikai Kft. több mint 7 éve foglalkozik egyedi
vevői rendelések alapján szemüveglencsék
készremunkálásával és szemüvegek összeszerelésével.
A dinamikus növekedés eredményeként mára több mint
1200, a brit központú Specsavers csoporthoz tartozó
üzletnek biztosít napi szintű kiszolgálást, és 2015 óta egy
disztribúciós központot is üzemeltet.

Hitvallás a kiválóságról
A folyamatos fejlődésre való törekvés a vállalat alapfilozófiája.
A termelési mennyiség rendszeres, nagymértékű és gyors
növekedése kapcsán jelentkező kihívások megoldását úgy
biztosítja a cég, hogy folyamatosan keresi az új módszereket
és fejleszti meglevő folyamatait. A munkatársak bevonása
és támogatása elengedhetetlen feltétele a sikeres és
fenntartható fejlődésnek, ezért mindez kiemelt figyelmet
kap a működés során.

Kiváló gyakorlatok
A termelési volumen dinamikus növekedése és az ezzel
együtt járó új technológiák bevezetése szükségessé tette
az átlagosnál gyorsabb ütemű szervezetfejlesztést.
Egy többszintű vezetői struktúra kialakításával már
a jövőbeni elvárásoknak is megfelelő irányítási rendszert
alakítottunk ki, amelyben lehetőséget teremtettünk

munkatársainknak az előrelépésre, a fejlődésre, képességeik
kibontakoztatására és feladataik optimalizálására.
Az új pozícióba lépő munkatársak fejlesztését szakmai
és kompetencia-képzések is segítik, de fontos szempont
a döntési felelősség átruházása és az elvárások
meghatározása is. A fejlődés támogatását kétirányú
kommunikáció segíti, ahol nagy hangsúlyt fektetünk
a munkatársak visszajelzéseire, és a személyes párbeszéd
előtérbe helyezésével a hierarchikus gondolkodásmód is
átalakul. A változások előtt munkavállalói képviseletek vagy
kisebb csoportok szintjén vonjuk be a munkatársakat, akik
ötleteikkel alakítják vagy önállóan vezetik a fejlesztéseket.
Fontos szempont, hogy az egyéni teljesítmények minden
munkafázisban mérhetők legyenek, és az eredményekről
a munkatársak folyamatos és azonnali visszacsatolást
kapjanak. A motiváció elősegítése érdekében,
a teljesítmények és a szakmai ismeretek alapján sávos
operátori besorolást dolgoztunk ki, a bónuszrendszer pedig
az elért eredményekhez igazodik.
Cégünk aktív társadalmi szerepet vállal. Fontosnak tartjuk
olyan programok támogatását, amelyek példát mutatnak
a munkatársainknak. A társadalmi értéket teremtő
programokról, illetve a nehéz helyzetben levő munkavállalók
megsegítéséről a munkatársakból álló Jótékonysági
Bizottság dönt.

www.iip.hu
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Provident Pénzügyi Zrt. HR-csapat
Különdíjjal ismertük el a Provident Zrt. A szervezet
A Provident Pénzügyi Zrt. 55 fős HR-csapata 3500
HR-csapatának eredményeit.
munkavállalót támogat szolgáltatásaival.
A szervezet felépítése megfelel a legkorszerűbb vállalati
Nagyvállalati környezetben komoly
gyakorlatoknak: belső tanácsadóként működő HR business
kihívás a közvetlenül a piaci fronton
partnerek biztosítják az üzletmenethez szükséges szervezeti
támogatást, melyhez a szakértői háttér ad szakmai
működő szervezeti egységek és
megoldásokat. A szereposztás szerint a hétköznapi, klasszikus
a központi támogató egységek közötti people management feladatokat a munkatársak közvetlen
vezetői látják el.
összhang megteremtése.
Hitvallás a kiválóságról
A díjazott HR-csapat nemzetközi
A HR-csapat kiválóságának mércéje az, hogy mennyire
összehasonlításban is kiváló
ismeri a vállalat üzleti működését, és mennyire képes több
lépéssel előre gondolkodva felmérni a szervezet jövőbeli
gyakorlatokat alkalmaz a szervezeti
igényeit a folyamatosan változó környezetben. Hiszünk
egységek együttműködésének
benne, hogy nekünk kell a legjobban érteni az üzlethez,
hogy a legkiválóbb megoldásokkal tudjuk támogatni
támogatására.
az üzleti fronton dolgozó munkatársakat és vezetőiket.
Kiváló gyakorlatok
A Provident HR-csapata sikeres megoldásokat alkalmaz
a központi iroda és az üzleti területek közötti kommunikáció,
együttműködés javítására, egymás feladatainak jobb
megértésére, az empátiaszint erősítésére és a közös célokban,
üzleti értékben történő gondolkodás kialakítására.
www.iip.hu

Budapesti és vidéki régióink között rendszeres, kölcsönös
látogatásokat szervezünk, melyeken bármely munkatársunk
részt vehet (a Field Napja, Headoffice-látogatás).
A folyamatos kapcsolat és információs vérkeringés
fenntartása érdekében hoztuk létre a regionális
Elkötelezettségi Központokat, melyek működtetéséért
egy-egy központi vezetőnk felelt.
2008-ban hoztuk létre a Leadership csoportot, melynek
minden olyan vezetőnk tagja, akinek a csapatába legalább
egy munkatárs tartozik. A fórum hatékonyabbá teszi a közös
célokért történő együttműködést és információcserét
az üzleti területek és a központi iroda, illetve az igazgatóság
és a vezetők között, továbbá elősegíti a vezetői gyakorlatok
összecsiszolását.
A Leadership csapat rendszeresen tart megbeszéléseket,
workshopokat, ahol minden szakmai terület képviselteti
magát, elmondhatja a véleményét a vállalat számára fontos
témákban, illetve tudást és jó gyakorlatokat oszthat meg
a többi vezetővel.
A Magyarországon létrehozott Leadership fórumot mint
legjobb gyakorlatot a nemzetközi IPF cégcsoport más
Provident-vállalatai is átvették és bevezették.
Gyakorlataink jól definiált, mindenki által ismert, elfogadott
és alkalmazott értékekre épülnek, és kimutatható üzleti
eredményeket hoznak.

Because good people
make a great business
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