INFORMACJE O FIRMIE

GRUPA KAPITAŁOWA ERA
ERA Sp. z o.o. jest jednym z największych przedsiębiorstw usługowych na Śląsku. Działa na rynku usług ochrony
mienia i utrzymania czystości. Posiada w swojej ofercie także prestiżowy Hotel Pałac Czarny Las oraz dysponuje siecią
parkingów.
Jesteśmy liderem w GRUPIE ERA, w skład której, poza wiodącą ERA Spółka z o. o., wchodzą spółki zależne:
ERA + oraz Novia.
Naszą firmę zbudowaliśmy obsługując przez ponad 65 lat wymagających klientów instytucjonalnych
i indywidualnych. Obecny rozwój jest konsekwencją doświadczeń zdobytych dzięki współpracy z najlepszymi.
Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług jest długa lista referencyjna wieloletnich kontrahentów, szereg
certyfikatów, prestiżowych nagród i wyróżnień, zdobytych zarówno w konkursach ogólnopolskich, jaki
i przyznawanych za zasługi dla rozwoju województwa śląskiego.

MISJA
Naszym zadaniem jest zapewnienie kontrahentom poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy, tak aby cały swój
potencjał mogli skoncentrować na realizacji własnych strategicznych celów. Konsekwentny rozwój pozwolił nam
rozszerzyć ofertę specjalistycznych usług, dzięki czemu jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność za obsługę firm
w coraz większym zakresie.
Wobec kontrahentów kierujemy się zasadami uczciwości, rzetelności oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
Aby docenić partnerów, którzy podobnie jak my przestrzegają etyki w biznesie, od lat wręczamy prestiżową nagrodę
Amicus Amico.
Będąc jednym z największych przedsiębiorstw usługowych na Śląsku kierujemy się ideą społecznej
odpowiedzialności. Pozycja oraz doświadczenie sprawiły, że swoje zadanie względem regionu, z którym jesteśmy
nierozerwalnie związani, określiliśmy jako konsekwentne działanie na rzecz zwiększenia jego bezpieczeństwa.
W 2001 roku zainicjowaliśmy akcję:
„Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj.” W jej ramach podejmujemy szereg inicjatyw, dla których
wspólną ideą jest działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców śląskich miast.

POTENCJAŁ
Nienaganna reputacja i zaufanie, którymi obdarzyli nas prestiżowi kontrahenci to zasługa starannie
wyselekcjonowanej i profesjonalnej kadry. ERA Spółka z o.o. to tworzący ją ludzie - zatrudniamy blisko
4 tysiące wykwalifikowanych pracowników.
Dzięki stabilności zatrudnienia, a także dbałości o zadowolenie i rozwój pracowników, naszą załogę tworzą ludzie
związani i utożsamiający się z wartościami firmy. W trosce o zachowanie najwyższych standardów wszyscy
członkowie naszej załogi systematycznie podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.
ERA Spółka z o.o. to zarazem tradycja, ale przede wszystkim orientacja na dynamiczny rozwój i podążanie za
rosnącymi wymaganiami klientów. Nieustannie wzbogacane i modernizowane zaplecze techniczne pozwala nam
profesjonalnie realizować nawet bardzo ambitne i skomplikowane zadania.
We wszystkich większych miastach województwa śląskiego, a także w województwie Małopolskim i Dolnośląskim
dysponujemy w pełni samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Dzięki możliwościom inwestycyjnym duże
i wymagające szybkiej reakcji kontrakty nie stanowią dla nas trudności.

