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Energiequelle GmbH:lle Leading Employer 2022 -tunnustus  

Tehdyn metatutkimuksen perusteella, Energiequelle lukeutuu Saksan parhaimpiin 
työnantajiin 
 

Kallinchen, 9. helmikuuta 2022. Energiequelle GmbH on tänä vuonna saanut Leading 

Employer 2022 -tunnustuksen, jonka myötä yritys lukeutuu saksalaisten työnantajien 

parhaaseen prosenttiin. Tunnustus saatiin kattavasta, työnantajien ominaisuuksia 

käsittelevästä metatutkimuksesta, jossa analysoitiin yhteensä 160 000 saksalaisen yrityksen 

tietoja. Huomioon otettiin muun muassa erilaisten verkkoportaalien arvioinnit, sertifioinnit, 

työntekijöille tarjotut etuudet, imago, arvot, tiedotus- ja suhdetoiminta sekä sosiaalinen 

media. Energiequelle menestyi erityisen hyvin henkilöstöetuuksien ja työntekijöiden 

tyytyväisyyden saralla. 

 

Työskentely Energiequellellä 

Energiequellelle on ominaista avoin ja matalahierarkinen yrityskulttuuri, jossa keskeistä on 

muun muassa rehellinen ja kunnioittava vuorovaikutus, luottamus sekä työntekijöiden 

hyvinvointi. Yritys tarjoaa työntekijöilleen kilpailukykyisen palkkauksen, tulosbonuksia, 

joustavat työajat, liikuntaseteleitä, tuoreita hedelmiä ja säännöllisiä tapahtumia. 

Energiequelle on EMAS-sertifioitu yritys, jolla on hyvä maine alalla. Energiequelle mainostaa 

avoimia työpaikkoja kotisivujensa lisäksi eri alustoilla videonpätkien ja julkaisujen muodossa. 

 

Energiequelle työllistää tällä hetkellä lähes 350 henkilöä ja tavoitteena on palkata tänä 

vuonna yli 70 lisää. Nopeasta kasvusta huolimatta yritys tarjoaa uusille työntekijöilleen 

lämpimän ja hyvin organisoidun startin firmassa. Kaikki työntekijät saavat 

tervetuliaislaatikon lisäksi henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman, joka auttaa 

pääsemään hyvin perille eri osastojen toiminnasta. 

 

Energiequelle GmbH:n henkilöstöpäällikkö Kristin Herrmann on tiiminsä kanssa ylpeä 

saadusta tunnustuksesta: ”Meille on erittäin tärkeää tarjota työntekijöille paras mahdollinen 

työilmapiiri. Koko henkilöstötiimimme on ilahtunut siitä, että panoksemme on noteerattu 

myös kansallisella tasolla.” 

 



 

 

Energiequellen lisäksi saksalaisten työnantajien parhaaseen prosenttiin kuuluvat yritykset, 

kuten Meggle, Puma ja Zeiss. 
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 

Kaikki lehdistötiedotteet: www.energiequelle.fi/lehdistotiedotteet 

 

 

Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia ja aurinkovoimaa, sekä 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 

Kallinchenissa Berliinin lähellä. Muita toimipisteitä Saksassa ovat Bremen, Oldenburg, 

Hannover, Penzing, Putlitz, Erfurt, Dresden, Leipzig, Guntersblum, Magdeburg, Wiesbaden ja 

Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 300 

työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 

1400 MW. Energiequelle on alan johtavia yrityksiä. 
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