Natečaj za zaposlene v Eternitu:
Zaposleni so predstavili svoje ideje, koristne za
celotno skupino Swisspearl Group
V projektu "Swisspearl Challenge" je sodelovalo skupno 123 zaposlenih v skupini
Swisspearl, ki je v zadnjih šestih mesecih iskala najboljše ideje za prihodnost.
Marketinški koncepti, nove ideje izdelkov, tržne strategije, koncepti tehnične
optimizacije,
idejni projekti, uporaba inovaciji, tehnološke ideje in ukrepi za lojalnost: seznam
prijav različnih predlogov za skupino Swisspearl Group je bil dolg in zelo različen.
V finalni izbor so bile izbrane štiri ekipe iz različnih držav skupine - iz Avstrije,
Švice in Slovenije. Izbrane ekipe so imele tri mesece časa, da so svojo idejo
podrobno dodelale ter projekt predstavile žiriji notranjih in zunanjih
strokovnjakov.
Cilj natečaja Swisspearl Challenge je bil doseči večjo identifikacijo zaposlenih s
skupino in jim sporočiti, da so vrata za nove ideje v podjetju vedno odprta.
Sandra Grafinger, ki vodi upravljanje inovacij in je bila obenem pobudnica
natečaja: "Presenečena sem, da je toliko kolegov sodelovalo v tekmovanju. To
kaže, koliko podjetniškega duha in inovativnosti je med našimi sodelavci."
Zmagala je ekipa iz sestrske družbe Eternit (Schweiz) AG - s predlogom za
inovativen koncept fasade. Medtem ko zmagovalna ekipa čaka na kratko nagradno
potovanje, je družba tudi ostale predloge, pomembne za Eternit in skupino, že
dala v nadaljno obdelavo in razvoj.
O skupini Swisspearl Group AG:
Swisspearl Group AG je vodilni proizvajalec visoko kakovostnih vlaknocementnih
izdelkov v Evropi. S svojimi hčerinskimi podjetji – poleg proizvodne družbe Eternit
Slovenija d.o.o. še Eternit (Schweiz) AG, Eternit Austria GmbH in družba v Nemčiji
– je pravi partner za izdelke za strehe, fasade, vrt, interier, solarne sisteme in
protipožarno zaščito. Portfelj dopolnjujeje še trženje izdelkov za streho in fasado.
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Zmagovalci in žirija: Hans-Jörg Kasper (vodja trženja Swisspearl Group), Patron
Bernhard Alpstaeg, Roger Probst (CEO Eternit Austria GmbH in Swisspearl
Germany GmbH), Anita Alpstaeg, Bernhard Rothbucher (industrijski oblikovalec in
svetovalec), Michèle Rüegg (svetovalka za arhitekturo), Zmagovalec Josef Barbon,
predsednik uprave Swisspearl Group Harry Bosshardt, zmagovalec Andreas Bernet
in Martin Müller, Anders Holte (zunanji strokovnjak in nekdanji predsednik
uprave) in vodja žirije Sandra Grafinger. Na sliki manjkajo: zmagovalec Christian
Diethelm in član žirije Robert Pramendorfer (CTO Swisspearl Group).

V natečaju Swisspearl Group Challenge je sodelovalo 123 zaposlenih. Zmagovalna
ekipa, ki je uspela prepričati žirijo z novim konceptom fasade, je iz Švice.
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