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Informacja prasowa  

 

HB Reavis wśród najlepszych pracodawców w Polsce 
 

Polski oddział międzynarodowej firmy deweloperskiej HB Reavis został wyróżniony 
tytułem Najlepszego Pracodawcy 2016. To efekt udziału w tegorocznym badaniu 

zaangażowania pracowników przeprowadzonym przez Aon Hewitt. Program Aon 

Najlepsi Pracodawcy wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące i atrakcyjne, 

zdaniem pracowników, miejsca pracy – to największa i najbardziej kompleksowa 
inicjatywa tego typu w Polsce. 

 

Aon Best Employers (w Polsce: Aon Najlepsi Pracodawcy) jest jedynym programem opartym 

na obiektywnych badaniach opinii pracowników pod kątem zaangażowania, angażującego 
przywództwa, kultury wysokich wyników i wiarygodnej marki pracodawcy. Do tej pory wzięło 

w nim udział około 440 tysięcy pracowników z ponad 1000 polskich firm. W tym roku, oprócz 
HB Reavis – jako jedynej firmy z branży nieruchomości – tytuł Najlepszego Pracodawcy 

otrzymało 15 ze 129 przedsiębiorstw, które uczestniczyły w badaniu.  

 

HB Reavis działa w Polsce od 2008 roku. Firma znana jest z realizacji nowoczesnych 

centrów biurowych w Warszawie, takich jak Konstruktorska Business Center, Gdański 
Business Center, Postępu 14 czy West Station. Obecnie zatrudnia w Polsce około 140 

specjalistów w obszarach związanych z wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego – od 

projektowania budynków, przez ich finansowanie, budowę i wynajem, po marketing i 
zarządzanie.  
 

– Tworzymy nie tylko nowoczesne budynki, ale przede wszystkim – przyjazne i komfortowe 

środowisko pracy. Dlatego wysoka ocena HB Reavis jako pracodawcy to dla nas szczególny 
powód do dumy. Otrzymane wyróżnienie pokazuje, że za rozwiązaniami, które oferujemy 
naszym klientom stoją ludzie wykonujący swoją pracę z pasją. Cieszy nas fakt, że jesteśmy 
postrzegani jako świetne miejsce zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i osób, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą nieruchomości, budownictwa czy architektury. – 

komentuje Stanislav Frnka, Prezes Zarządu HB Reavis Poland. 
 

– Najbardziej cieszy nas wysoka ocena atmosfery pracy. Nasi pracownicy doceniają 
partnerski styl zarządzania, jasno wyznaczone cele i obowiązki oraz możliwość realizacji 
ambitnych i prestiżowych projektów. Lubią też fizyczne środowisko pracy, w którym 
przebywają na co dzień – nowe biuro w budynku Postępu 14, który sami zrealizowaliśmy. – 

dodaje Mariola Stawińska, Senior HR Business Partner w HB Reavis Poland. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
W badaniu przeprowadzonym przez Aon Hewitt, polski oddział HB Reavis osiągnął wskaźnik 
zaangażowania na poziomie 79% – to rezultat lepszy o 28% od średniej krajowej, a nawet 
nieznacznie przekraczający średnią wśród Najlepszych Pracodawców w Polsce. 

 

 
O grupie HB Reavis  

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. W aktualnym rankingu PropertyEU 
„Top Developers Survey”, firma plasuje się na 3. miejscu wśród największych deweloperów powierzchni 
biurowych w Europie. Dotychczas grupa zrealizowała ponad 917,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, 

handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a ponad 1 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub przygotowaniu. 
HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze 

oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. Grupa zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 
2,1 mld euro, o wartości netto na poziomie 1,2 mld euro, co czyni ją liderem na globalnym rynku nieruchomości 
komercyjnych. Potwierdzeniem silnej pozycji HB Reavis są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszego Projektu 
Architektonicznego Roku” dla inwestycji 33 Central w konkursie UK Property Awards oraz „Dewelopera Roku w 
Europie Środkowo-Wschodniej 2015” w CEE Quality Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej http://www.hbreavis.com. 
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