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Informacja prasowa

Unum Życie po raz czwarty z tytułem Najlepszy Pracodawca 2021
Unum Życie jednym z Najlepszych Pracodawców 2021 w Polsce (Kincentric Best Employer).
To już czwarte z rzędu wyróżnienie za budowanie angażującego miejsca pracy.
Kincentric Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na świecie od 20 lat (wcześniej
jako Aon Best Employers). Program wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca
pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań opinii
pracowników.
„Badanie Zaangażowania naszych pracowników i współpracowników to dla nas niezwykle cenny
wgląd w to, jak nasi ludzie się z nami czują. Wnioski z ankiety stanowią również ważne źródło
wiedzy o tym, jak możemy ich wspierać i co jest dla nich ważne w tych wymagających czasach.
Szczególnie teraz, w hybrydowej formie pracy, kiedy mamy ograniczony dostęp do siebie
nawzajem i doświadczania energii oraz atmosfery, jaka nas łączy. Tytuł „Najlepszego
Pracodawcy” napawa nas ogromną dumą, tym bardziej, że 99% naszych ludzi zechciało wziąć
udział w ankiecie. Już sama frekwencja jest niesamowicie budująca! Wyróżnienie to jest dla nas
również zobowiązaniem do tego, by nieprzerwanie otaczać pracowników i współpracowników
życzliwą troską, stwarzać możliwości rozwoju i kształtować takie miejsce pracy, w którym czują
się szanowani, bezpieczni i z odwagą sięgają ambitnych celów.” – komentuje Aneta PodymaMilczarek, prezes zarządu Unum Życie..
Aby uzyskać tytuł Kincentric Best Employer, firma musi osiągać wysokie wyniki w mierzonych
kategoriach: zaangażowaniu pracowników, zwinności biznesowej, ocenie menadżerów i liderów
oraz orientacji na ludzi.
„Unum tworzy ponad 500 specjalistów w największych miastach w Polsce, wobec których
jesteśmy wdzięczni za otwartość na badanie i wysokie noty, jakie otrzymaliśmy. Szczególnie
wysoko pracownicy i współpracownicy oceniali poziom kadry menadżerskiej, jakość współpracy
oraz inkluzywną i otwartą na różnorodność kulturę organizacyjną. Pozwala nam to z dumą
wierzyć, że tworzymy miejsce pracy, w którym ludzie czują się szanowani i wspierani w rozwoju.”
– dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej.
Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar
przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową
przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników.
„Utrzymanie tytułu Best Employers, czyli innymi słowy konsekwentne i skuteczne budowanie
wyjątkowego środowiska pracy przez kilka lat z rzędu, to niezwykle trudne zadanie. Szczególnie
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w 2021 r., kiedy odnotowaliśmy w Polsce bardzo znaczące pogorszenie się motywacji, lojalności
i oceny pracodawcy przez pracowników. Unum Życie udowadnia, że da się bardzo wysokie
zaangażowanie zespołu budować pomimo wyzwań pandemii i trudnego rynku pracy –
gratulujemy!” – Michał Dzieciątko, Director Kincentric w Polsce
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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 2020 roku spółka wypłaciła
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 122,8mln 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, 2020 i 2021, HR Najwyższej Jakości 2017, 2018, 2019, 2020, Gazeta
Finansowa: Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021 i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018.
Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma,
Super Etyczna Firma 2018-2020, a w 2017 i 2019 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa,
a także wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014, 2015 i 2021 r.
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 2019 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 7,5 miliardów USD
świadczeń..
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