Xerox
Hellas:
Σημαντική
διάκριση στα Best Workplaces
2017
Μία εξαιρετικά σημαντική διάκριση, που υπογραμμίζει τη
δέσμευση και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της απέσπασε η Xerox
Hellas στην έρευνα Best Workplaces 2017, η οποία επιβραβεύει
τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα τόσο στην Ελλάδα, όσο και
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα, η Xerox Hellas κατάφερε να βραβευτεί με την 4η
θέση στην κατηγορία της (εταιρείες με 50-250 εργαζόμενους),
επιτυγχάνοντας την 6 η συνεχή της διάκριση σε ισάριθμες
συμμετοχές!
Η αναγνώριση αυτή επισφραγίζει τη σταθερότητα και την
εμπιστοσύνη στη σχέση της Xerox Hellas με τους εργαζόμενούς
της, σε μία εποχή αστάθειας για τις εργασιακές συνθήκες στη
χώρα λόγω του γενικότερου δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.
H έρευνα Best Workplaces διοργανώνεται κάθε χρόνο σε 51 χώρες
και η τελική κατάταξη βασίζεται κατά το 1/3 σε πληροφορίες που
καταθέτει το αντίστοιχο Τμήμα Προσωπικού και κατά τα 2/3 στην
αξιολόγηση του προσωπικού των εταιρειών που συμμετέχουν, μέσω
σχετικών ερωτηματολογίων.
Στην φετινή έρευνα Best Workplaces στην Ελλάδα, συμμετείχαν 64
εταιρείες, ενώ το ανώνυμο ερωτηματολόγιο συμμετοχής έλαβαν

15.646 εργαζόμενοι. Σημειώνεται ότι ενώ ο μέσος όρος απόκρισης
(response rate) στα ερωτηματολόγια για το σύνολο των εταιρειών
ήταν 80,6%, το αντίστοιχο response rate των εργαζομένων στη
Xerox Hellas έφτασε το 96%!
Η επιτυχία της Xerox Hellas που φέτος γιορτάζει 45 χρόνια
παρουσίας στην Ελλάδα, αποτελεί σημείο αναφοράς και σε διεθνές
επίπεδο, καθώς αποτελεί τη μόνη Xerox στον κόσμο που κατάφερε
να διακριθεί όλες τις φορές που συμμετείχε στη συγκεκριμένη
έρευνα.
Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Δημήτρης Δόντας, Διευθυντής
Προσωπικού της Xerox Hellas «η επιβράβευση αυτή μας δίνει
διπλή χαρά, καθότι φέτος γιορτάζουμε 45 χρόνια επιτυχημένης
παρουσίας στην ελληνική αγορά. Επιβεβαιώνοντας στην πράξη την
πεποίθησή μας πως ‘η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας’,
έχουμε έναν ακόμη λόγο να είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στην
οικογένεια της Xerox. Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να
υπηρετούμε με την ίδια επιμονή και αφοσίωση τους στόχους που
έχουμε θέσει, ώστε, όλοι μαζί, να πάμε ακόμη ψηλότερα».

