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HILTI MED NAJBOLJŠIMI DELODAJALCI NA MEDNARODNI RAVNI 

 
Schaan (FL), 26. oktober 2017 – Hilti po mnenju organizacije Great Place to Work® ena 

od 25 najboljših multinacionalk za zaposlitev letos na 22. mestu. 

 
"Navdušeni smo nad pozitivnimi odgovori naših sodelavcev v anketah, ki so za nas dodatna 

potrditev, da je naša podjetniška kultura in podpora našim ekipam prava pot. V globalnem 

skupinskem duhu si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, ki bo temeljilo na 

zaupanju" je povedala Sabine Krauss, vodja oddelka za človeške vire v globalnem 

poslovanju. Kultura skupine Hilti temelji na skupnih vrednotah, pristnem vodstvu, 

usmerjenosti k rezultatom, stalnem razvoju potencialov sodelavcev in pozornosti na soljudeh. 

Visoka stopnja vključenosti zaposlenih je tudi rezultat nekaterih predlogov, ki so bili skupno 

sprejeti na ravni skupine, kot so pobuda "raznolikost in vključenost" ali fleksibilne oblike dela. 

Med drugimi dejavniki, ki jih Hilti spodbuja in podpira zaradi njihove pomembnosti z vidika 

skupne mednarodne strategije, so mednarodne poklicne možnosti, podjetniški duh in 

pobude, ki iz tega izvirajo. 

 
Na vprašanje iz ankete glede najpomembnejših motivacijskih vidikov za podjetje so bili 

podani zelo raznoliki odgovori, ki odražajo različne poglede naših sodelavcev. Na primer, 

Ximena Aldea, vodja trženja v poslovni enoti merilnih sistemov, ki je svojo delovno pot v 

skupini Hilti začela v Franciji leta 2014 in je bila nato premeščena na glavni sedež podjetja v 

Liechtensteinu, je povedala: "Sem vodja ekipe, zato veliko časa vlagam v razvoj članov moje 

ekipe. Ljudem ponujamo možnost izboljševanja, tako da jim predlagamo izzive in jim 

omogočimo reševanje slednjih z veliko mero svobode. Na ta način se lahko še naprej 

izboljšujejo." Peter Metzler, svetovalec za podjetniško kulturo, je po skoraj 32 letih dela v 

skupini Hilti še vedno navdušen. "Čudovito se mi zdi, kako razvijamo našo kulturo in jo 

udejanjamo v vseh naših oddelkih zahvaljujoč stalnemu dialogu na vseh ravneh podjetja, od 

koder se vrednote podjetja prenašajo v območne oddelke in se tam preizkušajo na dnevni 

ravni. To je dodatni primer tega, kako našim sodelavcem pomagamo razvijati njihove 

potenciale in neposredno prispevati k uspehu podjetja." 

 

Skupina Hilti zagotavlja tehnološko napredne izdelke, sisteme, programsko opremo in storitve, ki strokovnjakom iz 
svetovnega gradbeništva ponujajo inovativne rešitve z veliko dodano vrednostjo. Skupina ima preko 26.000 
zaposlenih v več kot 120 državah, ki si z vnemo prizadevajo za zadovoljevanje strank in boljšo prihodnost. Leta 
2016 je skupina Hilti ustvarila 4,6 milijarde CHF prometa. Podjetniška kultura skupine Hilti temelji na integriteti, 
timskem delu, zavzetosti in pogumu pri spopadanju s spremembami. Glavni sedež skupine Hilti je v Schaanu v 
Liechtensteinu. 
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