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Η HILTI ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

Schaan (FL), 26 Οκτωβρίου 2017 - Η Hilti περιλαμβάνεται μεταξύ των 25 καλύτερων 

πολυεθνικών εταιρειών ως προς την εργασία, σύμφωνα με την οργάνωση Great Place to 

Work® και κατατάσσεται τη φετινή χρονιά στην 22η θέση. 

 

"Είμαστε ενθουσιασμένοι από τις θετικές απαντήσεις που έχουμε λάβει σε αυτές τις έρευνες από τους 

συνεργάτες μας. Μας επιβεβαιώνουν ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο, υιοθετώντας την κουλτούρα 

μας και υποστηρίζοντας τις ομάδες μας. Εργαζόμαστε μαζί, με ένα παγκόσμιο ομαδικό πνεύμα, σε ένα 

περιβάλλον που διαπνέεται από εμπιστοσύνη», δήλωσε η Sabine Krauss, Διευθύντρια του 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κουλτούρα της Hilti βασίζεται σε κοινές αξίες, στην 

αυθεντική ηγεσία, στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, στη συνεχή ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

των συνεργατών και στην προσοχή στους άλλους. Το υψηλό επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων 

είναι επίσης το αποτέλεσμα ορισμένων από τις προτάσεις αποδεκτές σε επίπεδο ομάδας, όπως η 

πρωτοβουλία Diversity & Inclusion ή τα ευέλικτα πρότυπα εργασίας. Μεταξύ άλλων παραγόντων, οι 

ευκαιρίες για διεθνή σταδιοδρομία, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι πρωτοβουλίες που απορρέουν 

από αυτό, τα οποία η Hilti προωθεί και υποστηρίζει επιμένοντας στη σημαντικότητα τους από την 

άποψη μιας συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής. 

 

Η ερώτηση της έρευνας σχετικά με τις πιο σημαντικές παραμέτρους παρακίνησης για την εταιρεία 

έδωσε πολύ διαφοροποιημένες απαντήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές διαδρομές 

των συνεργατών μας. Για παράδειγμα, η Ximena Aldea, Διευθύντρια μάρκετινγκ της επιχειρησιακής 

μονάδας Measuring, η οποία είχε αρχίσει να εργάζεται στη Hilti France το 2014 και έχει πλέον 

μετακινηθεί στην έδρα της στο Λιχτενστάιν, δήλωσε: "Είμαι υπεύθυνη για μια ομάδα, έτσι επενδύω 

πολύ χρόνο για την ανάπτυξη των μελών της ομάδας μου. Προσφέρουμε στους ανθρώπους την 

ευκαιρία να βελτιωθούν προτείνοντάς τους προκλήσεις και δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

ανταποκριθούν με μεγάλη ελευθερία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συνεχίσουν να βελτιώνονται." 

Ο Peter Metzler, σύμβουλος για την εταιρική κουλτούρα, εξακολουθεί να είναι ενθουσιώδης μετά από 

σχεδόν 32 χρόνια υπηρεσίας στη Hilti. «Είναι γοητευτικό για μένα να βλέπω να συνεχίζουμε να 

αναπτύσσουμε την κουλτούρα μας και να την εφαρμόζουμε σε όλα τα τμήματα μας, χάρη σε ένα 

συνεχή διάλογο σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, όπου οι εταιρικές αξίες μεταφέρονται σε τοπικά 

τμήματα και συνεπώς δοκιμάζονται καθημερινά. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς 

βοηθούμε τους συνεργάτες μας να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους και να συμβάλουν άμεσα στην 

επιτυχία της εταιρείας." 

 

Ο Όμιλος Hilti παρέχει προϊόντα, συστήματα, λογισμικό και πρωτοποριακές ως προς την τεχνολογία υπηρεσίες προσφέροντας 
καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου παγκοσμίως. Ο Όμιλος 
αριθμεί περισσότερους από 26.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 120 χώρες, που εργάζονται με πάθος για την 
ικανοποίηση των πελατών και ένα καλύτερο μέλλον. Το 2016, η Hilti πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις ύψους 4,6 
δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η εταιρική κουλτούρα της Hilti βασίζεται στην ακεραιότητα, την ομαδική εργασία, τη 
δέσμευση και το θάρρος στην αντιμετώπιση των αλλαγών. Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Hilti βρίσκονται στο Schaan του 
Λιχτενστάιν. 
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