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BMW Group po raz kolejny najbardziej popularnym
pracodawcą
BMW Group zdobyła tytuł „najbardziej atrakcyjnego
pracodawcy na świecie” (Automotive) i ponownie znalazła się
na 1. miejscu w Barometrze Młodych Profesjonalistów 2020.
Dyrektor HR Ilka Horstmeier: „Nasz wysoki poziom
atrakcyjności jako pracodawcy jest kluczem do sukcesu
w pozyskiwaniu najlepszych talentów na bardzo
konkurencyjnym rynku”.
Monachium. W porównaniu krajowym i międzynarodowym BMW Group od wielu lat
zajmuje czołowe miejsce pod względem wizerunku jako pracodawca. Również w tym roku
firma znalazła jest w gronie liderów licznych rankingów dotyczących postrzegania
atrakcyjności pracodawców.
Od 2012 r. BMW Group z powodzeniem utrzymuje pierwsze miejsce w Barometrze
Młodych Profesjonalistów w Niemczech, dzięki czemu w 2020 r. zajęła to czołowe
miejsce po raz dziewiąty. Większość studentów w Niemczech wybrała w tym roku
BMW Group jako jedną z najlepszych firm: w Barometrze Absolwentów Trendence
2020 firma zajęła drugie miejsce w kategorii Biznes. W kategorii Inżynieria BMW Group
zajęła czwarte miejsce, a w kategorii talentów IT szóste, co czyni ją w obszarze IT
najbardziej atrakcyjną firmą w sektorze motoryzacyjnym. W aktualnym rankingu
Barometrze Uczniów Trendence BMW Group przeskoczyła o jedną pozycję wyżej
w porównaniu z rokiem ubiegłym, awansując na czwarte miejsce.
— Naszym celem jest przyciągnięcie najlepszych talentów na bardzo konkurencyjnym
rynku. Kluczem do sukcesu jest postrzeganie nas jako atrakcyjnego pracodawcy,
zwłaszcza wśród młodych talentów i studentów. Nasze możliwości poszerzania kwalifikacji
i rozwoju, elastyczne możliwości zatrudnienia, a przede wszystkim możliwość pracy
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w zróżnicowanych zespołach na rzecz zrównoważonej i sieciowej mobilności przyszłości,
umacniają naszą pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy — mówi Ilka Horstmeier, członek
zarządu ds. kadr i dyrektor HR w BMW AG.
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Badanie Universum: „Najbardziej atrakcyjny pracodawca na świecie”
W globalnym badaniu Universum BMW Group zajmuje w dziedzinie IT i inżynierii 4.
miejsce bezpośrednio za Google, Microsoft i Apple. Również dla studentów kierunków
biznesowych BMW Group jest najbardziej atrakcyjnym producentem samochodów na
świecie. Zapewnia jej to wśród globalnych producentów samochodów zwycięstwo
we wszystkich specjalizacjach.
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BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na
świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości
usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych
i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli
na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro
przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r.
w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne
myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego
zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności
za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

