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smartphoto group is Great Place To Work®-Certified™
Het Great Place To Work® Institute Belgium kende smartphoto group het Great Place To Work® Certificaat toe
als erkenning voor onze mensgerichte organisatiecultuur en tevredenheid van onze medewerkers.
Het onderzoek waarbij de mening van de werknemers werd gevraagd, werd uitgevoerd in samenwerking met
Vlerick Business School. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar enerzijds een werknemersbevraging waarbij
onderzocht wordt hoe werknemers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren in hun bedrijf (Trust Index©) en
anderzijds een HR-bevraging die het werkgeversbeleid van de organisatie evalueert (Culture Audit©).
Alleen organisaties die op beide enquêtes de vereiste scores behalen, mogen direct de titel Great Place To Work
Certified dragen.
Smartphoto group nam voor de eerste keer deel en kreeg meteen het certificaat
toegekend.
We zijn dan ook erg trots om van bij deze eerste deelname door onze eigen werknemers
bevestigd te worden als fantastische werkgever.
Bij de bevraging werd bovendien een hoge responsgraad bereikt en we willen daarom in
het bijzonder alle werknemers bedanken die hieraan hebben deelgenomen!
We gaan verder op de ingeslagen weg en zullen de vele ideeën en suggesties ter
verbetering zeker ter harte nemen.
Ook zin gekregen om aan ons succesverhaal mee te schrijven? We zoeken continu nieuw
talent, in alle afdelingen van het bedrijf. Ga gerust een kijkje nemen op www.werkenbijsmartphoto.be.
Misschien tot binnenkort?

Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep, is actief in 12 Europese landen en richt zich vooral
tot consumenten. De aandelen van smartphoto group worden verhandeld op Euronext Brussels (ISIN
BE0974323553, ticker symbool SMAR).
Smartphoto group is actief in B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge
kwaliteit zoals fotoboeken, gepersonaliseerde geschenken, kaartjes, kalenders, wanddecoratie en prints.
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