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Sajtóközlemény

A 2013-AS ÉV LEGJOBB MUNKAHELYEI KÖZÉ VÁLASZTOTTÁK
AZ INTERCONTINENTAL BUDAPEST SZÁLLODÁT
Az Aon Hewitt 2013-as „Legjobb Munkahely” felmérésben 90 vállalat több mint 35,000
munkatársa vett részt. Legjobb Munkahelynek lenni immár tizenkét éve azt jelenti, hogy a
munkatársak kötődnek a szervezethez, és motiváltak arra, hogy extra erőfeszítést tegyenek a
célok megvalósítása érdekében.

A Legjobb Munkahely Felmérés-ben dolgozók elkötelezettségének mértéke a hiteles és
emberközpontú vezetés, a teljesítményközpontúság, a vonzó munkáltatói arculat, és a fenntartható
fejlődés szempontok társulnak.

A felmérésben az Aon Hewitt közel 90 vállalat több mint 35,000 munkatársát és 400 felsővezetőjét
kérdezte meg. A dolgozók válaszai alapján három kategóriában (250 fő alatti, 250-1000 fő közötti és a
1000 fő feletti vállalatok) hirdették ki a győzteseket. Az InterContinental Budapest a 250 fő alatti
vállatok körében végzett az előkelő harmadik helyen. Az oklevelet dr. Palotás Henriette,
humánerőforrás igazgató vette át a november 5-i ünnepélyes díjátadó gálán.
Claus Geisselmann szerint ez a díj nem csak egy kitüntetés, hanem felelősség is. „Szállodánk 2013ban is az 50−250 fős vállalatok között indult és nagy örömünkre sikerült az elmúlt évek előkelő
harmadik helyét megőriznünk. Az, hogy a legjobb munkahelyek között vagyunk egy nagyon jó érzés,
ugyanakkor egy óriási felelősség is. Folyamatosan szinten kell tartani, illetve mindig a jobbra kell
törekedni, amikor a munkatársak elégedettségéről van szó. Állandóan keresni kell azokat az új utakat,
melyekkel az üzleti eredményeket a változó, és egyre nehezebb gazdasági környezetben növelni
tudjuk úgy, hogy a munkatársaink elégedettségét is javítsuk. A felmérés minden évben új kihívást
támaszt elénk és alkalmat ad arra, hogy, fejlődjünk és minden évben jobb eredményt érjünk el.”
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Az InterContinental Hotels & Resorts szállodaláncról
Az InterContinental Hotels & Resorts szállodalánc 168 szállodája a világ több mint 60 országában, 60 év tapasztalatával
várja a vendégeket.
Az InterContinentalban hiszünk a kiváló minőség és a kiemelkedő szolgáltatások fontosságában, ugyanakkor
a vendégeink iránt tanúsított valódi érdeklődés az, ami igazán különlegessé tesz bennünket.
Arra törekszünk, hogy vendégeink a lehető legtöbbet hozzák ki budapesti tartózkodásukból. Világot járt vendégeinket
igyekszünk minél jobban megismertetni a desztináció különlegességeivel. Autentikus élményeket nyújtunk,
amelyek gazdagítják a nálunk megszállók életét és ismereteit.
Bővebb információt honlapunkon (www.intercontinental.com) találhat. Főportásaink ajánlásait megnézheti az alábbi oldalon:
www.intercontinentalvideo.com
Az IHG szállodacsoportról
Az InterContinental Hotels Group (IHG) a vendégszobák számát tekintve a világ legnagyobb szállodacsoportja. A világ 100
országában 4,600 szállodával rendelkezik, ez több mint 660 000 vendégszobát jelent. A hotelek részben a szállodacsoport
tulajdonában vannak, részben különböző vállalatok üzemeltetik azokat menedzsment- vagy lízingszerződéssel, illetve franchise
rendszerben. A csoporthoz olyan jól ismert márkák tartoznak, mint az InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®,
Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® és Candlewood
Suites®. A Priority Club® Rewards a világ legnagyobb szállodai hűségprogramja, amely több mint 52 millió tagot számlál.
Az IHG közel 1,400 további szálloda megnyitását tervezi, ezzel 160,000 új munkahelyet teremtve az elkövetkező néhány évben
szerte a világon. A cégcsoport részvénytársasága a Nagy-Britanniában alapított InterContinental Hotels Group PLC, melyet
Angliában és Walesben jegyeztek be.
Az www.ihg.com központi honlap részletes információkat tartalmaz és internetes foglalási lehetőséget biztosít az összes
szállodához. Az www.priorityclub.com oldalon tájékozódhat a Priority Club Rewards programról.
Az IHG-t érintő legfrissebb hírekért látogasson el Hírcentrumunkba, az www.ihg.com/media oldalra.

