GRUPO ID LOGISTICS É PREMIADA NA FRANÇA
PELO PROJETO DE RH “TALENTS 2020”
O Departamento de Recursos Humanos do Grupo ID Logistics recebeu o prêmio francês
Trophée de l'equipe RH Digitale 2015 “Talentes et Croissance” em cerimônia realizada na
sede francesa do Google. Organizado pelo Grupo RH&M, por iniciativa do l'Observatoire
Global Talent (OGT), o prêmio visa agraciar os cinco melhores projetos digitais de RH.
Este troféu premia a implementação do projeto "Talentos 2020", lançado em 2011 e que
constitui um importante componente do sistema de gestão e desenvolvimento da carreira
dos colaboradores da empresa. O projeto apresenta como ferramentas soluções de
avaliação, formação e gestão de carreiras dedicadas a cada um dos colaboradores,
acompanhando cada etapa do seu desenvolvimento na ID Logistics.
O prêmio destaca a estreita parceria entre o Departamento de Recursos Humanos e a
Direção de Operações. Construído em torno de uma referência profissional abrangente e
baseado em uma solução digital unificada "Talentos 2020" atende ao crescimento do Grupo:
implementação de módulos inovadores, extensão do âmbito de utilização, integração de
novos temas de RH ou desenvolvimentos regulatórios e legais.
O Troféu Digital 2015 "Talentos e crescimentos" foi atribuído por Vincent Belliveau, SVP e
Gerente Geral da EMEA, em Cornerstone Ondemand, a Sebastian Guiragosssian, Diretor de
Recursos Humanos do Grupo, Caroline Daudin, Chefe de Gestão de Competências e Chabaud
Laurent, Chefe de Sistemas de Informação de RH.
De acordo com, Eric Hemar, presidente e CEO da ID Logistics, "Estou honrado em receber
este prestigiado prêmio que reconhece a eficiência do trabalho dos departamentos de
Recursos Humanos e de Operações. "Talentos 2020" é uma ferramenta particularmente
eficaz na alocação de recursos adequados seja qual for o setor de atividade dos nossos
clientes. Ele também permite nos antecipar a necessidades futuras. Esta distinção
demonstra o papel desempenhado na gestão de pessoas em nosso negócio e da força dos
nossos valores que sempre apoiaram o nosso desenvolvimento "
ID Logistics Brasil
Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, sendo a segunda em faturamento depois da

matriz francesa, a filial brasileira corresponde a 11,5% das atividades e faturamento do
grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base para o
desenvolvimento de outras filiais na América Latina. A operação brasileira é também a que
mais cresce, numa taxa média aproximada a 30% nos últimos cinco anos.
Sobre Grupo ID Logistics
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2014 um volume de negócios de € 874,5 milhões. O grupo gerencia 200 sites localizados
em 14 países, representando 3,6 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e
África, com 13 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria, e-commerce,
com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se caracteriza por trabalhar
com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As ações da ID Logistics
estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B (código ISIN:
FR0010929125). O grupo é liderado por Eric Hemar.

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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