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Aluprof wśród 100 najlepszych pracodawców w Polsce

Polski producent systemów aluminiowych zajął 32. miejsce w rankingu stu najlepszych pracodawców opublikowanym
przez Rzeczpospolitą. Firma z Bielska-Białej w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła zatrudnienie o ponad 26%. Dziś w
czterech zakładach produkcyjnych pracuje ponad 2200 osób. W planach na 2019 są kolejne nowe zatrudnienia.

Ranking stworzony przez Rzeczpospolitą obejmuje setkę najlepszych pracodawców wybranych spośród 450 firm, które
w 2017 roku zatrudniały minimum 200 osób i miały przychody ze sprzedaży powyżej 700 mln zł. Badanie zostało
wykonane metodą liniową z uwzględnieniem 5 wskaźników, za które można było maksymalnie uzyskać 450 punktów.
Pod uwagę brane były: dynamika zatrudnienia 2015-2017, wzrost zatrudnienia w tym samym okresie, dynamika
średniej płacy oraz ROE 2017 i ROA 2017 (wskaźniki rentowności). Firma Aluprof zdobyła łącznie 211 punktów,
zajmując wysokie – 32. miejsce. Spółka w ostatnich trzech latach zwiększyła zatrudnienie o ponad 26%.
Przedsiębiorstwo z Bielska-Białej należy do Grupy Kęty, która również znalazła się w zestawieniu najlepszych
pracodawców, zajmując miejsce 25. (27,6% wzrostu zatrudnienia).
- Dokładamy wszelkich starań, aby marka Aluprof była synonimem dobrego pracodawcy, dlatego wysokie miejsce w
rankingu Rzeczpospolitej ma dla nas bardzo duże znaczenie i jest powodem do radości. Sytuacja na rynku pracy w
ostatnich latach w szczególny sposób wpłynęła m.in. na branżę budowlaną, w której funkcjonuje nasza spółka.
Zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników wciąż rośnie i niejednokrotnie ogranicza możliwości
przedsiębiorstw. Tym bardziej cieszy nas, że nieustannie powiększamy zespół Aluprof o świetnych fachowców i z
sukcesem realizujemy przyjętą strategię rozwoju. W tym roku planujemy m.in. uruchomienie kolejnej pionowej lakierni
oraz Centrum Badań i Innowacji Aluprof, co także będzie się wiązało z zatrudnieniem nowych specjalistów – mówi
Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof.
Aluprof jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w
wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof S.A. przekraczają
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266 mln euro. Firma zatrudnia 2200 osób (o ponad 600 pracowników więcej niż w badanym przez Rzeczpospolitą
okresie).
www.aluprof.eu
Aluprof
press box
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