
 

 

 

Certyfikacja Top Employers Włochy 2023 r.  
  

  

AB uzyskała tytuł Top Employer we Włoszech w 2023 r.  

  

AB drugi rok z rzędu znalazła się wśród certyfikowanych firm Top Employers Włochy.  
  

 

Orzinuovi, 17 stycznia 2023 r. Wygrywanie jest dużym wyzwaniem, ale zachowanie pozycji 

zwycięzcy jeszcze większym! Dlatego z dumą informujemy, że firma AB już drugi rok z rzędu 

otrzymała cenny certyfikat Top Employers. Podobnie jak w ubiegłym roku, firma dołączyła do 

programu Top Employers Institute, globalnej jednostki certyfikującej doskonałość 

biznesową w zakresie HR. Wynik ten potwierdza, że AB jest na dobrej drodze do tego, aby 

procesy HR stawały się coraz bardziej nowatorskie i bliższe potrzebom wszystkich osób.  

 

Od ponad czterdziestu lat międzynarodowy koncern stoi u boku firm, które chcą spotęgować 

swoją konkurencyjność poprzez przyjęcie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju 

energetycznego. W oświadczeniu „ABetter Way” firma AB nakreśla swoją misję nie tylko wobec 

1200 klientów w 20 krajach na całym świecie, w których jest obecna, ale także wobec ponad 

1200 pracowników. 

 

Udział w programie certyfikacji Top Employers pozwala co roku sprawdzić się, zmierzyć swoje 

wyniki i porównać się z firmami stosującymi najbardziej innowacyjne praktyki zarządzania 

personelem, który od zawsze stanowi dla AB najcenniejszą wartość. To porównanie jest 

bodźcem i inspiracją dla firmy, aby starać się jeszcze bardziej i rozwijać talenty. W tym roku, 

AB rozwinęła się pod wieloma względami i na różnych obszarach, zwłaszcza dzięki wdrożeniu 

oprogramowania Success Factors, które umożliwiło digitalizację wszystkich procesów HR, 

zwiększając ich szybkość i wydajność.  

 

„Od początku mojej długiej i ekscytującej przygody z AB, nieustannie wierzyłem, że 

największym kapitałem naszego zakładu powinni być ludzie, którzy są w nim obecni i wykonują 

w nim pracę każdego dnia” – potwierdza Angelo Baronchelli, prezes AB. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi jest jednym z priorytetów firmy, a w naszym ciągłym procesie wzrostu i rozwoju od 

kilku lat przyglądamy się też procesom HR, aby lepiej odpowiadały one potrzebom ludzi, a 

codzienne doświadczenia w AB były nie tylko produktywne, ale też angażujące i inspirujące. 

Uzyskanie w drugim roku z rzędu ważnego certyfikatu Top Employers sprawia, że jesteśmy 

bardzo dumni z tego osiągnięcia, daje nam jeszcze więcej energii i wzmacnia naszą 

determinację do budowania stylu życia AB w pełnym poszanowaniu ludzi i środowiska. To 

ścieżka, która może wzbudzać zainteresowanie wszystkich tych, którzy chcą współdzielić nasze 

marzenie o zrównoważonym rozwoju i rozkwicie”.  

 
Certyfikat Top Employers to oficjalny wyraz uznania dla doskonałości firmy w zakresie 

polityki i strategii HR oraz ich wdrażania, aby przyczynić się do dobrego samopoczucia 
ludzi, poprawy środowiska i świata pracy. Jest on wydawany firmom, które osiągają i 

spełniają wysokie standardy wymagane przez HR Best Practices Survey.  



 

 

 

Survey obejmuje 6 makro obszarów sektora HR, bada i wnikliwie analizuje 20 różnych 

zagadnień i odnośnych Best Practice, w tym People Strategy, Work Environment, Talent 
Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing i wiele innych.  
  

David Plink, dyrektor generalny Top Employers Institute, stwierdza: „To właśnie w 
trudnych czasach wyłania się doskonałość. A dowód tego widzimy sami w postaci wyników 

certyfikacji Top Employers 2023. Przekonaliśmy się na własne oczy, jak niezwykłe były 
wyniki certyfikowanych firm, jak wielką dbałością o dobro swoich pracowników wykazali 
się Top Employers i jak mocno zaangażowali się w poprawę warunków pracy, przyczyniając 

się tym samym zbiorowo do udoskonalenia tego sektora.”  
  

Program Top Employers wyróżnił i certyfikował 2053 Top Employers w 121 krajach na 
całym świecie.  
 

  

 
 

Top Employers Institute  

  

Top Employers Institute jest globalną jednostką certyfikującą doskonałość biznesową w dziedzinie 

HR. Program Top Employers pomaga przyspieszyć procesy doskonalenia HR, aby przyczynić się 

do poprawy świata pracy. Dzięki Programowi Certyfikacji Top Employers, firmy mogą być 

zatwierdzane, certyfikowane i uznawane za employers of choice. Założony ponad 30 lat temu, 

Top Employers Institute poddał certyfikacji 2053 firmy w 121 krajach na całym świecie, które 

dzięki doskonałym osiągnięciom w dziedzinie HR wywarły pozytywny wpływ na życie ponad 9,5 

mln osób.  

  

Top Employers Institute. For a better world of work.  
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