
Νέα διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον της Microsoft στην 

Ευρώπη  

Η εταιρία βραβεύτηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά 
από το Great Place to Work® Institute  

 
Το Great Place to Work® Institute απένειµε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου, στη 
Microsoft Corp. το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Best Multinational 
Workplaces 2011», η οποία εισήχθη φέτος για πρώτη φορά. Το βραβείο 
ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Great Place to Work, που διεξήχθη στο Παρίσι, σε συνέχεια της ετήσιας 
έρευνας και καταγραφής των 100 εταιριών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ευρώπη. 

  
 
Αυτή τη χρονιά, 1.380 εταιρείες συµµετείχαν στην έρευνα, µε περισσότερους από 1,5 
εκατ. εργαζοµένους, καθιστώντας την για το λόγο αυτό τη µεγαλύτερη στο είδος της 
σε επίπεδο µελέτης του εργασιακού περιβάλλοντος. Όσον αφορά στη Microsoft, 
περισσότεροι από 12.000 εργαζόµενοι της εταιρίας σε όλη την Ευρώπη 
συµµετείχαν στην έρευνα αυτή. 

 
 
Το Ινστιτούτο επιβραβεύει τις επιχειρήσεις, που εµπνέουν τους υπαλλήλους τους, 
παρέχοντάς τους εξαιρετικούς χώρους εργασίας, καθώς και ξεχωριστές πρακτικές, 
προνόµια και αναγνώριση. Τα επιτεύγµατα της Microsoft στην Ευρώπη αντανακλούν 
τη φιλοσοφία διοίκησης της εταιρίας να εµπιστεύεται τους υπαλλήλους της και να 
τους προσφέρει την ελευθερία να οργανώσουν ένα ευέλικτο ωράριο, να εργάζονται 
εξ αποστάσεως και να χρησιµοποιούν την τεχνολογία µε έξυπνο τρόπο, προκειµένου 
να επιτύχουν την ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. 
 

 
«Η ανάδειξή µας ως Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον (Best Place to Work) στην 
Ευρώπη, για τέταρτη συνεχή χρονιά, είναι ιδιαίτερη τιµή για εµάς, ειδικά επειδή 
πρόκειται για ένα βραβείο µε γνώµονα τους εργαζοµένους», δήλωσε ο Jean-
Philippe Courtois, Πρόεδρος της Microsoft International. «Πιστεύουµε ότι ο 
συνδυασµός της αποστολής µας, των ανθρώπων µας και της αναζήτησης διαρκώς 
νέων τρόπων χρήσης της τεχνολογίας προκειµένου να βοηθήσουµε τους 
εργαζοµένους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται από διαφορετικές πόλεις, σε όλο 
τον κόσµο, είναι ζωτικής σηµασίας για την προσέλκυση, τη διατήρηση και την 
παρακίνηση του πιο ταλαντούχου ανθρώπινου δυναµικού στην Ευρώπη». 

 
 
«Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στη νέα λίστα µε τις Πολυεθνικές Εταιρίες µε το 
Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη (European Best Multinational 
Workplaces), διάκριση η οποία προστίθεται στα βραβεία που έχουν ήδη αποκτηθεί σε 
εθνικό επίπεδο, αποτελεί το επιστέγασµα τη συνεχούς επιτυχίας της Microsoft στη 
δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποι µπορούν να 



πετύχουν», δήλωσε ο José Tolovi Jr, Global CEO του Great Place to Work 
Institute. «Η νέα αυτή λίστα επιβραβεύει τις εταιρίες που δηµιουργούν εξαιρετικά 
περιβάλλοντα εργασίας, περά από τα σύνορα µιας χώρας και τις πολιτισµικές και 
γλωσσικές διαφορές. Η επιτυχής δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες είναι µια 
ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και η Microsoft έχει δείξει τον τρόπο µε τον οποίο 
δηµιουργείται ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε διάφορες χώρες, µέσα από έναν 
συνδυασµό ηγεσίας και έξυπνης χρήσης της τεχνολογίας». 

 
 
Η Microsoft προωθεί µια κουλτούρα ευέλικτης εργασίας, η οποία επικεντρώνεται στην 
εµπιστοσύνη που η εταιρία δείχνει στους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εργαζόµενοι έχουν την ελευθερία να διαχειριστούν την εργασία τους µέσα από ένα 
νέα τύπο ψηφιακής εργασίας, ενώ παράλληλα η Microsoft τους παρέχει τεχνολογία 
και µια κουλτούρα ευελιξίας και διαφάνειας, που τους επιτρέπει να καθορίζουν οι ίδιοι 
τον τρόπο εργασίας τους. Η εταιρία εστιάζει στη βελτίωση της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής γνώσεων, µέσα από τη διευρυµένη ψηφιακή οργάνωση, που αυξάνει την 
παραγωγικότητα, την ικανοποίηση των εργαζοµένων, την ευελιξία και την καινοτοµία. 
Πολλά από τα γραφεία της Microsoft, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων της Ολλανδίας, 
της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας και της Φιλανδίας - ενώ και άλλες χώρες 
αναµένεται να ακολουθήσουν - έχουν ήδη πραγµατοποιήσει αλλαγές στο εσωτερικό 
τους προκειµένου να προσεγγίσουν περισσότερο το «Νέο Κόσµο Εργασίας» (New 
World of Work). Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να δουλεύουν από το 
σπίτι, ενώ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας δεν υπάρχουν προσωπικά γραφεία. 
Παράλληλα, η εσωτερική διαρρύθµιση των γραφείων έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα την 
µεγιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας. 

 
 
Ο Hans Kristian Moslund, Account Manager στο Κέντρο Ανάπτυξης (Development 
Center) της Microsoft στην Κοπεγχάγη ζει στην πόλη Aarhus στο Jutland. Χρειάζεται 
τέσσερις ώρες για να µεταβεί από το Aarhus στην Κοπεγχάγη, αλλά χάρη στην 
«ευέλικτη» προσέγγιση της Microsoft, µπορεί να εργαστεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε 
και µε όποιον τρόπο ο ίδιος επιθυµεί. «Για µένα, η ευελιξία είναι τα πάντα. Έχουµε 
ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον τρόπο εργασίας στη Microsoft, 
ωστόσο µπορώ να κάνω τη δουλειά µου όποτε εγώ θέλω. Εάν ο γιος µου αρρωστήσει 
και πρέπει να τον πάρω από το σχολείο νωρίτερα, µπορώ να δουλέψω το βράδυ, αν 
αυτό µε βολεύει», είπε ο Hans Kristian Moslund. 

 
 
Φέτος οι 100 εταιρίες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη 
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: οι 25 Πολυεθνικές 
Εταιρίες µε το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον οι 50 Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 
Επιχειρήσεις µε το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον και οι 25 Μεγάλες Επιχειρήσεις 
µε το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον. Τα τρία τελευταία χρόνια η Microsoft 
έχει λάβει τη διάκριση Best Large Workplace στην Ευρώπη. 

 

 
 



Για να είναι µία εταιρία υποψήφια στην κατηγορία των 25 Πολυεθνικών Εταιριών µε 
το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον, θα πρέπει παραρτήµατά της να έχουν να έχουν 
συµπεριληφθεί σε τουλάχιστον τρεις λίστες µε τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα 
(Best Workplace) στην Ευρώπη. Αυτή τη χρονιά η Microsoft ικανοποιούσε τα εν λόγω 
κριτήρια, καθώς δώδεκα τοπικά γραφεία περιλαµβάνονταν στις εθνικές λίστες, µεταξύ 
αυτών της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της 
Σουηδίας, έχοντας λάβει την κορυφαία διάκριση. Από το 2003, κάθε χρόνο τα 
παραρτήµατα της Microsoft στην Ευρώπη λαµβάνουν σχετικές διακρίσεις.  

 
 
Σχετικά µε το The Great Place to Work Institute 

 
Το The Great Place to Work Institute είναι αφοσιωµένο στο να υποστηρίζει τις 
επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να κάνουν πράξη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
συµπεριφορές που οδηγούν στη δηµιουργία εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας. Η 
προσπάθεια αυτή οδηγεί στην ενίσχυση της ποιότητας του εργασιακού βίου των 
υπαλλήλων και στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης. 
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