
1 

Zaangażowanie pracowników  
poprzez budowanie relacji  

 
HR 2019 
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   Informacje ogólne o Mando 

    

Branża Automotive  

 Mando Corporation 

 Mando – Halla 

Electronics Corp. 

 Mando Brose 

Branża Budowlana 

 Halla Corporation 

 Halla ENCOM 

 Halla Development 

 Halla OMS 

 Mokpo New Port 

 Halla Ceragio 

Edukacja & Sport 

 Uniwersytet Halla 
 

 Anyang Halla –  
     Klub Hokejowy  

Spółka Holdingowa 

 Halla Holdings 

Obszary Biznesu  
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5 5,3 
5,8 

2014 2015 2016 

Pierwsza Fabryka Liczba Pracowników  

Sprzedaż w latach Nasze produkty 

Październik 

1962 

 Układy hamulcowe 

 Układy kierownicze 

 Zawieszenia 

 Systemy wspomagające 

      układy kierownicze 

 Elektronika /Odlewnie żeliwa 

11 939 
(Dane z lutego 2018) 

(4,8) (4,7) 
(5,0) 

*Bil USD 

   Informacje ogólne o Mando 
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   Informacje ogólne Mando Global 

Firma Mando to łącznie:  
 20 Fabryk na całym świecie 
 16 Oddziałów Badań i Rozwoju 
 7 Biur Handlowych zajmujących się sprzedażą 
 7 Ośrodków zajmujących się testowaniem produktów 

Mando w Świecie 

Nasi Klienci – Korea: 

Nasi Klienci – poza Koreą: 
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   Informacje ogólne o Mando Corporation Poland 

Data powstania 24 Maja 2011 

Lokalizacja Wałbrzych, Polska 

Kapitał 58.5 mio. €  (Mando 100%) 

Powierzchnia 
Użytkowa: 132,085 m² 
Zabudowy: 32,031 m² 

Pracownicy 
Biuro 

Produkcja 
i obsługa 

Razem 

160 520 680 

Zaciski hamulcowe (2014) 
Amortyzatory (2012~) 

Przekładnie kierownicze (2015) Zaciski hamulcowe 

elektryczne (2018) 

Główni Klienci 
Nasze produkty: 
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Wizja – Misja MCP 

Misja 
 Produkujemy niezawodne systemy zawieszenia samochodów, gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowników, bez najmniejszych kompromisów jakościowych 
 Jesteśmy pracodawcą z wyboru dla naszych pracowników i wiarygodnym,  atrakcyjnym partnerem 

biznesowym dla naszych kontrahentów 
 Rozwijamy się etycznie dbając o środowisko i relacje społeczne  

 

Wizja 
 Do 2027 Firma – nr 1 w Europie w produkcji elementów podwozia 

o zatrudnianie: 1500 pracowników i uzyskanie sprzedaży  420 mln EUR 
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   Kluczowe Wartości MCP 

 
UCZCIWOŚĆ – uczciwe i honorowe postępowanie,  
uczciwe współzawodnictwo, wypełnianie swoich  
społecznych obowiązków, pozostając w zgodzie  
z zasadami i regułami opartymi na przejrzystości  
i podejmowaniu właściwych decyzji. 

 

 
WYTRWAŁOŚĆ – potrzeba nieustannego  
rozwoju i przekazywania swojego  
doświadczenia dalej. W rzeczywistości 
nawet najlepsze firmy mogą stracić swoją 
konkurencyjność i upaść, jeżeli nie będą 
pokonywać zagrożeń poprzez 
podejmowanie ryzyka  i inwestowanie 
w innowacyjność. Wytrwałość musi stać 
się zarówno celem, jak i narzędziem, 
dzięki któremu Mando  pozostanie trwałą 
firmą, odporną  na ciągłe zmiany 
zachodzące w świecie biznesu. 

WSPÓŁPRACA – poprzez „łączenie rozproszonych  
wysiłków w jeden” możemy osiągnąć zaskakujące  
rezultaty, przewyższające najśmielsze oczekiwania,  
jeżeli tylko połączymy nasze starania. Zbiorowa  
kultura Mando jest oparta na zaufaniu i wzajemnej 
trosce, jak również szczerej komunikacji i harmonii. 
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   Nagrody i Wyróżnienia MCP 

Laureat XXII edycji konkursu - 
Polska Nagroda Jakości w kategorii:  

duże organizacje produkcyjno- 
usługowe  

2015 

II miejsce w Plebistycie 
Gospodarczym 
„Proud of You” 

Uznanie przedsiębiorców  
zagranicznych  

przez firmy polskie 
2014 

FCA Dostawca Roku Przemysłu 
Metalurgicznego  

 2014 (Fiat) 

Kreator nowych miejsc pracy 
Dyplom za wkład w tworzenie  

nowych miejsc pracy  
2015 

Europejska Fundacja Zarządzania 
Jakością 

Rozpoznany za doskonałą organizację 
Nagroda 5 gwiazdek EFQM 

2016 

Nagroda HR Najwyższej  
Jakości 

 (Nagroda Ogólnopolska) 
2014 

Nagroda Solidny Pracodawca 
2014 
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   Nagrody i Wyróżnienia MCP 

Model EFQM - Europejska Fundacja 

Zarządzania Jakością 
• 2016 – MCP otrzymało nagrodę 5 Gwiazdek 
• 2017 – MCP znalazło  się w finale 11 spółek 

z całego świata i otrzymało III Nagrodę 
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 Model biznesowy MCP zgodny z EFQM 
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Od relacji do efektów biznesowych 

    

WYNIKI 
BIZNESOWE 

FIRMY 

Leadership  

Systemy HR  

Środowisko pracy w MCP: 
Uporządkowane procesy oraz otwarta 

komunikacja z pracownikami 
i natychmiastowe rozwiazywanie 

ich problemów  

Wizja, Misja i Wartości 

Halla Group – Mando Group – 
Mando Corporation Poland 

Ludziom łatwiej  jest być w firmie, 
gdy utożsamiają się z jej wartościami 

Pracownicy mogą skupić się na pracy, 
chcą czerpać z niej satysfakcję 

Pracownicy wykonują ambitne zadania, 
mają poczucie rozwoju, czują się  
docenieni 

Pracownicy są podmiotowo traktowani 
przez przełożonych, ich potencjał  
rozkwita 

Pracownicy współpracują ze sobą,  
budują relacje i więzi – traktują firmę jak 
swój własny świat 
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   Wybrane aspekty kultury organizacyjnej MCP 

    

 Nasi pracownicy znają wartości i zasady oczekiwanych zachowań – nie fasada, żyjemy nimi 
na co dzień. 

 Wzajemny szacunek: jesteśmy uważni na siebie, dbamy o sposób komunikacji 
i wzajemne zachowania. 

 Mówimy sobie po imieniu. 
 Witamy się/żegnamy zawsze, gdy się widzimy na korytarzach, w biurze, na hali produkcyjnej, itd. 
 Otwarte drzwi. 
 Jesteśmy wrażliwi na krzywdę i sytuacje losowe pracowników. 
 Troszczymy się o nowych pracowników, dbamy o ich równe traktowanie. 
 Bezzwłocznie rozwiązujemy wszystkie trudności naszych pracowników. 
 Celebrujemy nasze sukcesy i ważne wydarzenia w zespołach/departamentach/firmie. 
 Uświadamiamy pracowników na temat mobbingu, zachęcamy do informowania o tym 

przełożonych lub działu HR 
 Pracujemy zespołowo, pomagamy sobie wzajemnie. 
 Rozmawiamy osobiście, słuchamy pracowników, zbieramy od nich feedback także w postaci ankiet, 

badań satysfakcji 
 Nasi menedżerowie pracują coachingowo z pracownikami 
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 Elastyczny czas pracy dla pracowników biurowych. 
 Dopłata do dojazdów do pracy dla wszystkich pracowników MCP. 
 Samochody służbowe dla menedżerów. 
 Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach. 
 Dodatek stażowy (przysługuje po 2 latach pracy w MCP). 
 Dodatek za umiejętności (np. obsługa CNC itp). 
 Premie – miesięczne, kwartalne, roczne; przysługują za realizację celów (KPI). 
 Coroczne podwyżki i awanse. 
 ZFŚS – wczasy pod gruszą, talony na święta 
 Paczki dla dzieci pracowników z okazji dnia Św. Mikołaja. 
 Konkursy tematyczne dla pracowników oraz dzieci pracowników z nagrodami. 
 Imprezy firmowe oraz działowe. 
 Prywatna opieka medyczna / pakiety sportowe / siłownia na terenie Firmy. 
 Programy lojalnościowe uprawniające do zniżek na produkty i usługi na terenie Wałbrzycha 
 Dzień witamin (dla Pracowników są serwowane owoce, soki, itd.) 
 Dofinansowanie do obiadów. 
 Karty vendingowe do automatów 
 System Sugestii  
 Nagrody jakościowe oraz na wniosek przełożonego. 
 Nagroda dla Najlepszego Pracownika  półrocza 
 Kluby sportowe, mistrzostwa Mando w różnych dyscyplinach sportowych. 
 Darmowe szczepienia. 
 Nagrody dla pracowników za rekomendację kandydatów do pracy 

   Benefity i świadczenia pozapłacowe w MCP 

    
Benefity i świadczenia występujące w MCP 
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Zgodnie z planem 2015-2020, każdego roku MCP będzie realizować swoją ofertę  
i docelowo w 2020 roku w portfolio produktów Firmy będzie znajdowało się 32 rodzaje  

zacisków hamulcowych, 8 rodzajów układów kierowniczych, 20 rodzajów amortyzatorów.  

Strategia MCP ma w konsekwencji doprowadzić do 6-krotnego wzrostu produkcji  
w roku 2020 MCP to utrzymanie zakładanego tempa  wzrostu produkcji, przy jednoczesny

m obniżeniu kosztów i utrzymaniu najwyższej jakości  
dostaw i obsługi klienta. Cele te będą osiągnięte, m.in. dzięki:  

   MCP – przyszłość 

    

 Oddanym i utalentowanym Pracownikom. 

 Najwyższej jakości i obsłudze Klienta. 

 Obniżaniu kosztu jednostkowego produkcji. 

 Skróceniu czasu produkcji. 

 Uruchamianiu produkcji nowych wyrobów. 
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Chcemy spełniać wymagania grupy  

zachowując wymagania rynku polskiego 

i naszych współpracowników 


