Generali Sigorta,
tüm çalışanlarıyla yenilenen
ofisinde.
Generali Sigorta, 10 çalışanının görüşleriyle yenilenen ofisinde
müşterilerine hizmet sunacak.
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Generalli Sigorta, “Bildiğin Gibi Değil” sloganıyla yaşadığı
dönüşüm çerçevesinde, verimlilik esasına dayalı tasarım ve
mimari anlayışla yenilenen ofisinde çalışmalarını sürdürecek.
Daha önce Mecidiyeköy ve Beşiktaş Dikilitaş’taki iki ofiste
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müşterilerine hizmet sunan Generali, bundan sonra Beşiktaş
Dikilitaş’taki mimarisi yenilenen ofisinde faaliyetlerine devam
edecek.
Türkiye’nin 155 yıldır faaliyet gösteren, sunduğu ürün ve hizmetlerle
sektöründe farklılık yaratan Generali Sigorta, verimlilik esasına dayalı
tasarım ve mimari anlayışla yenilenen 3. katlı ofisine taşındı.
Geçtiğimiz yıllarda Mecidiyeköy ve Beşiktaş Dikilitaş’taki iki ayrı
ofisinde müşterilerine hizmet sunan Generali, bundan sonra Beşiktaş
Dikilitaş’ta bulunan Barbaros Plaza’da çalışmalarını sürdürecek.
Generali Sigorta’nın 10 çalışanının da tasarım süreçlerinde görüş
bildirdiği ofis; daha fazla toplantı odası, alternatif çalışma ve dinlenme
alanları, her katın esnek kullanım imkânı, temiz masa ve kağıtsız
politikalarla desteklenen daha yeşil ve çevre dostu yaklaşımıyla dikkat
çekiyor. 22 Şubat Perşembe günü Generali çalışanlarının katıldığı bir
buluşmayla kapılarını açan 3 katlı ofis, her köşesinden izlenebilen
İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada manzarası ve açık alanlarıyla
ayrıcalıklı bir çalışma ortamı sunuyor.

Esneklik akıllı ofisin her yerinde
Kapalı alan atmosferinin verdiği verimsizliğe karşı tasarlanan, her
detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, akıllı teknolojilerle
donatılan ve klasik ofis mantığının dışında tasarlanan ve yenilenen
ofis ortamı; insan kaynaklarına verdiği önemin bir uzantısı olarak
Generali Sigorta’nın “Bildiğin Gibi Değil” sloganıyla çalışanlarına yeni
ayrıcalıkları ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Generali çalışanları
sunulan yeni ayrıcalıklarla birlikte, haftada 1 gün evden esnek
çalışma, tercihe göre esnek çalışma saati seçim imkânı, özel izin
avantajlarından yararlanma, okulun ilk günü izni, doğum günü izni gibi
olanaklara sahip olacak.
Maurizio Pescarini: “Yeni ofisimiz enerjimizi daha da artıracak.”
Yenilenen ofisle ilgili bilgi veren Generali CEO’su Maurizio Pescarini;
“Yenilenen Genel Müdürlük ofisimizi çalışanlarına değer veren şirket
olma değerimiz ve Bildiğin Gibi Değil stratejik konseptimiz üzerine
inşa

ettik.
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Tasarımından rengine ve ofis eşyalarının şekline çalışanlarımız karar
verdi. Böylece çalışanlarımızın söz sahibi olduğu demokratik bir
işleyiş oluşturduk. Tüm bu değişimle birlikte yenilenen Genel
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Çalışanlarımızın ilgisini ve bağlılığını artıracağını, düşük stres düzeyi
nedeniyle iş tatmininin yükselteceğini, yaratıcılığı ve ilham yeteneğini
doğrudan etkileyeceğini düşündüğümüz yeni binamız ve sunulan
olanaklar, mevcut enerjimizi daha da artıracak.” dedi.
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Generali Hakkında:
Generali Grubu, 2015 yılında74 milyar Euro toplam prim geliriyle dünyanın
önde gelen sigorta şirketidir. Dünya çapında 55 bin çalışanıyla, 60’dan fazla
ülkede 72 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Grup, Batı Avrupa
pazarında lider pozisyonunu korurken Orta ve Doğu Avrupa ile Asya’da
değerini gün geçtikçe yükseltmektedir.
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müşterilerine sunduğu veri analitiğine dayanan yenilikçi sigorta çözümleri ile
sigortacılık sektöründen listeye giren tek şirkettir. Generali Sigorta A.Ş. ise
150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
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