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Informacja prasowa

Unum z tytułem „Inwestor w Kapitał Ludzki”
Unum Życie zdobyło tytuł „Inwestor w Kapitał Ludzki” przyznawany przez Fundację Digital
Knowledge Observatory na podstawie opinii pracowników spółki.
– To dla nas ogromne wyróżnienie i duma, tym bardziej, że o przyznaniu tytułu decydowały głosy
pracowników z przeprowadzonej ankiety zaangażowania. Dziękujemy naszym pracownikom i
współpracownikom za docenienie naszych wysiłków na rzecz budowania dobrego miejsca pracy.
Czujemy jednocześnie zobowiązanie do wprowadzania kolejnych rozwiązań i usprawnień, by wszystkim
nam pracowało się w Unum jeszcze lepiej. – komentuje wyróżnienia Michał Płaczkiewicz, dyrektor
działu personalnego.
Organizatorem projektu „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest Fundacja
Digital Knowledge Observatory. U podstaw Programu leży poznanie
opinii

pracowników

na

temat

ich

poziomu

satysfakcji,

zaangażowania jak i innych aspektów środowiska pracy. O
przyznaniu wyróżnienia decyduje w 100% „siła głosu” pracowników
oraz pozytywna opinia Kapituły Programu.
– To, co tworzy to miejsce to często małe rzeczy, które sprawiają, że z uśmiechem przychodzę do pracy.
Np. urocza paczka z drobiazgami dla malucha i powitalnym listem, gdy rodzi się pracownikowi dziecko,
albo dzień, w którym możemy przyprowadzić do pracy swoje dzieci i czeka na nie mnóstwo atrakcji.
Cieszę się, że mogę uczestniczyć w ciekawych wykładach nt. zdrowia, bo firmie zależy byśmy wszyscy czuli
się dobrze i mogli o siebie zadbać. Ten tytuł to zdecydowanie zasłużone wyróżnienie – dodaje Anna
Tofiluk, Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży, która z Unum związana jest od 12 lat.
Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w Unum cieszy się szerokim uznaniem nie tylko w oczach
pracowników, ale też niezależnych instytucji. W ostatnim czasie spółka otrzymała tytuł Kincentric
Best Employer 2019, Najlepszy Pracodawca przyznany przez Gazetę Finansową oraz HR Najwyższej
Jakości (Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami).
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Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie
o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. . W 2018 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 93,2 mln PLN.
Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się realizując
swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy
Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy
Pracodawca w 2018.
Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma,
Super Etyczna Firma, a w 2017 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także
wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014 i 2015
Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne
ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
wypadkowe i zdrowotne. W 2018 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 11,6 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,2
miliardów USD świadczeń..
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