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”Atragem candidați încă de pe băncile facultății”

Mario Proell, COO Divizia Infrastructură

Unul dintre cei mai mari angajatori din construcții este PORR Construct, subsidiara din România a constructorului austriac PORR. În prezent, aceasta are în țara noastră 950 de angajați.
Numărul ridicat de angajați reprezintă o performanță în condițiile în care tot mai mulți constructori se plâng de lipsa de muncitori și, mai ales, de
muncitori calificați.
De altfel, investiția în oameni, în dezvoltarea lor
personală și profesională constituie una dintre
direcțiile strategice ale companiei.
Mario Proell, COO Divizia Infrastructură, ne-a
declarat: ”Experiența ne-a învățat că nu doar
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rezultatele definesc succesul unei organizații, ci și
impactul pozitiv pe care aceasta îl are asupra oamenilor săi, educației și dezvoltării sustenabile a
societății. Având aceste lucruri în vedere, ne-am
propus să atragem candidați încă de pe băncile facultății oferindu-le, inițial, programe de internship
și, ulterior, roluri pentru care experiența anterioară nu este neapărat necesară”.
Criza forței de muncă din sectorul construcțiilor
este o realitate cu care se confruntă tot mai multe companii importante din domeniu, iar PORR
nu face excepție.
Guvernul ar trebui să investească în programe
de formare profesională conforme cu nevoile
constructorilor și în parteneriat cu aceștia, să promoveze domeniul ca fiind unul de interes național și să dezvolte inițiative prin care să atragă
forța de muncă plecată la lucru în străinătate,
consideră Mario Proell.
De aceea, oficialii PORR cred cu tărie că fiecare angajat are șansa de a-și atinge potențialul și, de aceea, sprijină acest demers prin programe de training
și dezvoltare, proiecte pentru managementul și
dezvoltarea carierei, campanii de comunicare internă sau inițiative de recunoaștere a performanței.

2021- un an foarte bun pentru
PORR România
2021 este un an bun pentru PORR România, fiind caracterizat de foarte mult dinamism. Portofoliul său de proiecte este stabil și diversificat,
proiectele de investiții publice care sunt deja în
procese de licitație sau urmează să intre în procedura de licitație sunt, de asemenea, din ce în
ce mai numeroase și mai variate și ”înregistrăm
un interes crescut și o deschidere către colaborare și parteneriat din partea clienților publici”,
subliniază Mario Proell. El consideră că este îmbucurător faptul că, cel puțin în sectorul investițiilor publice, lucrurile merg bine.
”Suntem convinși că dacă se menține buna colaborare cu reprezentanții contractorilor publici, evoluția pieței construcțiilor va fi una pozitivă în 2021, peste media ultimilor ani”, afirmă
domnul Mario Proell.
Anul trecut, compania PORR Construct a realizat o cifră de afaceri de circa 845,5 milioane
lei, mai mare cu aproape 90% decât cea din
anul anterior. n

