
Lidl Suomelle arvostettu Top Employer 2019 -sertifikaatti
Lidl Suomelle on myönnetty kansainvälisen, puolueettoman Top Employers -instituutin Top Employer 2019 -sertifikaatti.
Tunnustus annettiin esimerkillisestä, ihmislähtöisestä toiminnasta työnantajana ja parhaan mahdollisen työympäristön
tarjoamisesta työntekijöille. Suomessa Lidl satsaa vuosittain työntekijöidensä kouluttamiseen yli kaksi miljoonaa euroa.

Itsenäisenä ja puolueettomana organisaationa Top Employers -instituutti arvioi osallistujia kansainvälisen kyselytutkimuksen avulla.
Saadakseen sertifioinnin yrityksen tulee saavuttaa standardit, jotka Top Employers on asettanut. Instituutti tarjoaa sertifioiduille organisaatioille
mahdollisuuden verrata omia HR- käytäntöjään muiden sertifioitujen organisaatioiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Top Employer 2019 -tutkimuksessa Lidl Suomea auditoitiin kymmenellä eri osa-alueella: HR Best Practice -kysely koostui yli sadasta kohdasta,
jotka kattoivat 600 henkilöstöjohtamiseen liittyvää toimintatapaa. Näitä olivat muun muassa osaamisen johtaminen sekä rekrytointikäytännöt ja
perehdytys. Kyselyssä tarkasteltiin myös muun muassa työsuhde-etuja ja työkulttuuria.

Top Employers -instituutti arvioi näiden käytänteiden jalkauttamista ja toteutumista organisaatiossa sekä kävi läpi, kuinka yrityksen strategia ja
erilaiset mittarit tukevat niitä.

- Uskomme, että vuoden 2019 sertifioidut yritykset ja organisaatiot edustavat poikkeuksellisen toimivia työympäristöjä ja kannustavat yhä
kehittämään käytänteitään huomioimalla ensin ihmisen tarpeet. Nämä yritykset rikastuttavat työelämää paneutumalla henkilöstöteemoihin ja
siksi ne on tunnustettu huipputyönantajaksi, Top Employers -instituutin toimitusjohtaja David Plink sanoo.

Mikä tekee Lidl Suomesta huipputyönantajan?

Lidl Suomi panostaa vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa henkilöstönsä koulutukseen ja valmentaa säännöllisesti kaikkia esimiehiään aina
johtoryhmästä myymäläesimiehiin.Työhyvinvointiin on satsattu tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun lisäksi esimerkiksi mahdollisuus osallistua
hyvinvointivalmennukseen, jossa seurataan muun muassa työntekijän palautumista Firstbeat-sykevälimittauksessa.

- Meillä on tavoitteena tehdä asiakkaistamme onnellisia ja se onnistuu vain niin, että työntekijämme ovat onnellisia. Siksi olemme panostaneet
pitkäjänteisesti henkilöstöjohtamiseemme Suomessa ja mietimme joka päivä, miten voimme olla paras työpaikka lidliläisille.
Henkilöstötutkimuksemme mukaan lidliläiset kokevatkin meidät vastuullisena työnantajana, Lidlin henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo.

Lidl Suomelle on myönnetty myös Top Employer Eurooppa -sertifikaatti, koska ketju on menestynyt työnantajana myös 11 muussa Euroopan
maassa. Kansainvälisen Top Employers -sertifioinnin on saanut yli 1 500 työnantajaa 118 maassa viidellä eri mantereella.

About the Top Employers Institute

The Top Employers Institute is the global authority on certifying excellence in employee conditions. We are dedicated to accelerating the
impact of people strategies to enrich the world of work through certification, benchmarking and connecting Top Employers around the world.
Through our certification programme, we enable organisations to assess and improve their workplace environment. 

Established more than 25 years ago, the Top Employers Institute has certified over 1,500 organisations in 118 countries. These Certified Top
Employers positively impact the lives of over  6 000 000 employees globally.

Interested in becoming a Certified Top Employer or want to learn more? Visit the Top Employers Institute website. 

 

Lisätietoja: Viestintäasiantuntija Linda Pukka, Lidlin viestintä, p. 09 2345 6400, media@lidl.fi

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Lidlin konseptin ydin on parhaan hinta-laatusuhteen tarjoaminen asiakkaille
iloisesti palvellen. Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti kasvaneessa organisaatiossa työskentelee 5200 henkilöä. 180 myymälän verkosto
ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Järvenpäässä ja Laukaassa sijaitsevista
jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja yrityksestä osoitteessa lidl.fi.


