
Comunicado de Imprensa

Air Liquide Healthcare obtém a
Certificação de Great Place to Work

Trata-se do reconhecimento no âmbito da gestão de pessoas e estratégia de negócio mais

prestigiado no âmbito nacional e internacional, que se atribui anualmente às melhores

empresas do mundo

● O compromisso da empresa com uma cultura de feedback, um ambiente de
trabalho inclusivo e um tratamento respeitoso estão entre as áreas mais
valorizadas pelos seus profissionais.

Miraflores, 24 de Janeiro 2022 - Air Liquide Healthcare, empresa pertencente ao sector da
Saúde obteve a certificação Great Place to Work®, atribuída pela consultoria Great Place to
Work®, líder na identificação e certificação de Great Place to Work®.

Na sequência de um diagnóstico do ambiente organizacional, incluindo um inquérito global
aos colaboradores, a empresa obteve esta certificação, que certifica que a Air Liquide
Healthcare é uma organização com uma cultura de alta confiança, capaz de atrair e reter
talentos.

Concretamente, os resultados do inquérito retratam uma valorização especial por parte dos
colaboradores nas áreas de orgulho, equidade e companheirismo. Assim como no que se
refere a um tratamento respeitoso e a um ambiente de trabalho inclusivo.

Entre as principais estratégias de RH implementadas pela Air Liquide Healthcare estão a
promoção de uma cultura de feedback e o desenvolvimento profissional dos seus
colaboradores.

Para Jesús Rollán Trigos, Director de Recursos Humanos da Air Liquide Healthcare Iberia,
"Esta certificação é um reconhecimento de todo o esforço e trabalho da organização a fim de
melhorar a experiência de todos os colaboradores. Este marco é o resultado da avaliação dos
nossos colaboradores relativamente à forma como percebemos a nossa empresa. Este é o
primeiro ano de muitos. Estamos apenas a começar!”

Great Place to Work® é a empresa de consultoria que há mais de 30 anos trabalha com empresas em
todo o mundo para identificar, criar e sustentar culturas de alta confiança e alto desempenho, ajudando
as organizações a serem reconhecidas como Great Place to Work.

Sobre a Air Liquide Healthcare
Air Liquide Healthcare, uma empresa do Grupo Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e
serviços para a Indústria e Saúde, fornece gases medicinais, cuidados de saúde ao domicílio, produtos
de desinfecção hospitalar, ingredientes galénicos e equipamento médico. Fornece os seus produtos a
mais de 15.000 hospitais e clínicas e serve 3,8 milhões de pacientes.


