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Grupa Pracuj już po raz siódmy z tytułem Najlepszego Pracodawcy  

Grupa Pracuj sp. z o.o., właściciel marek Pracuj.pl, Rabota.ua, eRecruiter oraz 

emplo.com, znalazła się w gronie „Najlepszych Pracodawców 2016” w kategorii 

dużych firm według Aon Hewitt.  W 11. edycji badania ponad 120 firm poddało się 

ocenie pracowników pod względem poziomu satysfakcji i zaangażowania. 

Grupa Pracuj już po raz siódmy dołączyła do grona Najlepszych Pracodawców. Program wyłania 

firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, badając opinie pracowników pod 

kątem zaangażowania, angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników i wiarygodnej 

marki pracodawcy. W tegorocznym badaniu wzięło udział 86% pracowników firmy. Grupa 

Pracuj znalazła się w gronie laureatów, a więc tych którzy tworzą najbardziej angażujące 

środowiska pracy.  

Obecność w gronie Najlepszych Pracodawców to dla nas potwierdzenie, że wsłuchiwanie się w 

potrzeby pracowników przynosi efekty. To dzięki zaangażowaniu naszych pracowników Grupa 

Pracuj jest tak wyjątkowym miejscem pracy, do którego pracownicy przychodzą z prawdziwą 

przyjemnością. Cieszę się, że udaje nam się zbudować firmę opartą na zaangażowaniu oraz 

przyjazne środowisko pracy co jest dla nas szczególnie ważne pod kątem produktów i usług 

jakie oferujemy – powiedział Przemysław Gacek, prezes spółki. 

Program Najlepsi Pracodawcy to największe i najbardziej kompleksowe badanie i diagnoza 

organizacji pod kątem zaangażowania pracowników w Polsce. Dotąd przebadano ponad 440 

tysięcy pracowników z ponad 1000 polskich firm – o różnej skali działalności i zatrudnienia. To 

przede wszystkim jedyny konkurs na rynku, w którym tytuł jest przyznawany w oparciu o 

obiektywne badanie opinii pracowników. 

 

Więcej na www.najlepsipracodawcy.pl  

 

*** 

 

Grupa Pracuj to jedna z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie 
Środkowej, wiodący dostawca rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju 
pracowników. Z produktów i usług firmy aktywnie korzysta 30 tysięcy klientów z 40 krajów. Grupa Pracuj 
jest właścicielem najbardziej rozpoznawalnych marek rekrutacyjnych: Pracuj.pl w Polsce 
oraz Rabota.ua na Ukrainie. W obszarze rozwiązań technologicznych oferowanych w modelu SaaS 

(Software as a Service) oferuje dwa produkty: wiodący system ATS eRecruiter, który od lat wspiera firmy 
w prowadzeniu skutecznej rekrutacji oraz innowacyjną platformę emplo.com, usprawniającą komunikację i 
procesy HR w firmach. 
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