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Grupa Pracuj S.A. wśród Najlepszych Pracodawców 2014 roku  
 

Grupa Pracuj S.A. właściciel serwisu Pracuj.pl, zajęła III miejsce w kategorii dużych 

przedsiębiorstw w badaniu „Najlepszy Pracodawca 2014”, przeprowadzonym przez Aon Hewitt. 

W 9. edycji badania ponad 100 firm poddało się ocenie pracowników pod względem poziomu 

satysfakcji i zaangażowania. 

 

Grupa Pracuj S.A. już po raz piąty dołączyła do grona Najlepszych Pracodawców. W tegorocznym badaniu 

wzięło udział 86% pracowników firmy. Analizie zostało poddanych sześć obszarów: Ludzie, Praca, Możliwości, 

Wynagrodzenie, Praktyki i Jakość Życia, które pozwalają dostarczyć informacje o satysfakcji pracowników z 

wykonywanej pracy oraz ogólnym poziomie zaangażowania. W Grupie Pracuj wskaźnik zaangażowania 

wyniósł 78% (wśród wszystkich przebadanych firm wskaźnik ukształtował się na poziomie 50%). 

 

- Bardzo cieszy mnie ten wynik, szczególnie, że w porównaniu do zeszłego roku awansowaliśmy o jedno 

miejsce i znaleźliśmy się na podium wśród dużych przedsiębiorstw. Dla nas to potwierdzenie, że wsłuchiwanie 

się w potrzeby pracowników i włączanie ich w proces zmian przynosi efekty. To dzięki zaangażowaniu 

naszych pracowników Grupa Pracuj jest tak wyjątkowym miejscem pracy  – powiedział  Przemysław Gacek, 

prezes Grupy Pracuj S.A.  

 

Informację o wynikach rankingu przekazano w niestandardowy sposób. W serwisie Pracuj.pl, po wpisaniu w 

wyszukiwarce krótkiego zdania „A teraz przez chwile nie Pracuj” pojawiła się informacja o wynikach badania i 

podziękowania od Zarządu skierowane do wszystkich osób zatrudnionych w firmie. 

 

W badaniu „Najlepsi Pracodawcy 2014” uczestniczyło 108 firm, a ankietę wypełniło ponad 59 tysięcy polskich 

pracowników. Badanie „Najlepsi Pracodawcy” to największe w Polsce badanie zaangażowania pracowników 

organizowane przez firmę Aon Hewitt, światowego lidera w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych 

w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Metodologia badania obejmuje: kwestionariuszowe badanie 

zaangażowania wśród pracowników, kwestionariusz praktyk HR oraz kwestionariusz dla przedstawicieli 

najwyższej kadry zarządzającej.  
 

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet 
oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom 
dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania 
pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej 
właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem 
największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 
krajach świata. www.pracuj.pl  
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