Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work för fjärde året i rad.
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Nu är vi certifierade som ett Great Place
to Work på båda sidor sundet!
För fjärde året är Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work.
Certifieringen är ett kvitto på att vårt gemensamma, dagliga arbete med att
skapa en hållbar arbetsplats med engagerade och stolta medarbetare
fungerar.

En certifiering att vara stolt över
Wihlborgs började arbeta med Great Place to Work 2016 och i år har vi även
kopplat på vår danska organisation som blivit certifierad och redan första året

kommit med på listan över Danmarks bästa arbetsplatser.
- Att vi nu blivit certifierade som ett Great Place to Work på båda sidor
sundet är något vi är väldigt stolta över. Och ett fint kvitto på att det vi gör är
rätt. Kloka medarbetare som får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb
är i sin tur förutsättningen för att vi ska kunna vara en positiv kraft i
regionens utveckling. Att kunna erbjuda en miljö där vi utvecklas i våra
uppgifter, blir inspirerade av våra utmaningar och känner att vi, både som
individer och grupp, bidrar och gör skillnad är grundstenar i en riktigt bra
arbetsplats. Även om jag själv inte får vara med och fylla i den här
utvärderingen så känner jag samma sak som den visar, en stor stolthet över
bolaget och stark tillit till mina kollegor. Vi kommer fortsätta den här
utvecklingsresan tillsammans, säger Ulrika Hallengren vd på Wihlborgs.

Nyckeln till en bra arbetsplatskultur
Stolthet, gemenskap och tillit är en bra grund för en god arbetsplatskultur.
Om man känner stolthet över företaget, upplever gemenskap med sina
kollegor och en tillit till ledningen så har man bra förutsättningar för högt
engagemang och goda resultat. När det gäller vår egen arbetsplatsutveckling
arbetar vi långsiktigt och gör kontinuerligt olika insatser i stort och smått för
att utveckla vår kultur och vår arbetsplats. Den fysiska arbetsmiljön är viktig men för att skapa en utmärkt arbetsplats krävs också en stark företagskultur
och en förmåga att långsiktigt bygga vidare på den.

Om Great Place to Work

Great Place to Work® är världens största arbetsplatsstudie och hjälper att
utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Studien är baserad på över 30
års forskning och analys. De företag och organisationer som uppfyller Great
Place to Works krav på kulturskapande aktiviteter och resultat i
medarbetarundersökningen blir certifierade som ett Great Place to Work.
Varje år publicerar Great Place to Work också en lista över landets bästa
arbetsplatser.
Är du kund hos oss och skulle vilja veta mer om hur vi arbetar med vårt
kulturarbete? Tveka inte att kontakta vår HR- och CSR-chef Anna Nambord så
berättar hon mer.

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Vi erbjuder
kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Våra
fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och vi är
marknadsledande i de tre svenska städerna. Vi ser oss som en regionsbyggare
och därför lägger vi stort fokus på att bidra till en långsiktig och hållbar
utveckling av Öresundsregionen.
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