SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb elismerés az ALDI Magyarország humánpolitikai tevékenységnek
Biatorbágy, 2019.05.07. – Az ALDI Magyarország ismét megkapta a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara (DUIHK) „Megbízható Munkaadó 2019/20” díját.
Büszkeségre okot adó elismerést kapott az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. A céget felelős munkaadói
tevékenységéért díjazta a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. A magyarországi vállalatok számára
kiírt pályázatban azokat a cégeket keresték, amelyek példaértékűen bánnak munkatársaikkal mind a
munka- mind az életkörülményeiket tekintve. Az öttagú zsűri hét, humánerőforrás-gazdálkodással
kapcsolatos területen értékelte a jelentkezők felelős munkaadói gyakorlatát, az elbírálás során közel hatvan
szempontot vettek figyelembe.
„Büszkeséggel tölt el, hogy egy elismert szervezet szakmai zsűrije is úgy ítéli meg, hogy az ALDI előremutató
humánpolitikai irányelvek mentén halad. Cégünk magyarországi megjelenése óta folyamatosan figyel arra,
hogy a lehető legmagasabb béreket és emellett jó munkakörülményeket biztosítson munkavállalóinak. Ez
az elismerés is visszaigazolja, hogy jó úton járunk. Ezt most szeretném megköszönni cégünk összes
dolgozójának, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy az ALDI minden vásárlója a legjobbat kapja” mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója a díj átadóján. A Kamara
zsűrijének döntése alapján az elismerést két évre ítélték oda a nyerteseknek, így az ALDI Magyarországnak is.
Az áruházlánc fontosnak tartja, hogy a magyarországi kereskedelmi átlagot meghaladó bérezést,
részmunkaidőt és rugalmas munkavégzést, modern munkakörnyezetet, továbbképzési lehetőségeket,
bizonyos munkakörökben pedig külföldi munkavégzési lehetőségeket kínál munkavállalói számára.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít
vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg
hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 138 üzlettel van jelen a magyar
kiskereskedelemben és több mint 3300 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és
csoportos utazások, szállások és repülőjegyek széles körét kínálja online platformon, továbbá három
üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai
központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását Magyarországon előállított zöldárammal
biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó
üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a
www.aldi.hu honlapon található.
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