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EDF POLSKA W RANKINGU 100 IDEALNYCH PRACODAWCÓW
Już kolejny raz mamy okazję poznać wyniki ankiety Universum Student Survey, w której co
roku bierze udział ponad 25 tysięcy studentów kierunków biznesowych, humanistycznych
i technicznych. Badanie to pozwala poznać postawy, oczekiwania i ambicje osób
rozpoczynających karierę. Klasyfikuje firmy według ich oferty i możliwości rozwoju, a także
wyróżnia te najczęściej wybierane na przyszłego pracodawcę przez absolwentów uczelni
wyższych. W tym roku najbardziej doceniono firmy, które oferują stabilną pracę, możliwości
doskonalenia zawodowego oraz dbają o równowagę między życiem zawodowym
i prywatnym.
EDF Polska uhonorowano tytułem Idealny Pracodawca w kategorii inżynieria, tym samym dołączył do
prestiżowego grona najlepszych pracodawców w Polsce.

Źródło: na podstawie universumglobal.com

Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF posiada dziś w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego
i zatrudnia 3300 pracowników. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej. EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując
w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową
elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90%) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej
działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go jednym z największych
nabywców tego surowca w kraju.

EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, przesyłu, dystryb ucji, obrotu
oraz sprzedaży energii. EDF, który jest największym producentem energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim
elektrownie jądrowe i wodne, dzięki którym 95,9 % wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji
energii z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100 000 km sieci wysokich i
najwyższych napięć. Grupa obsługuje 28,5 mln klientów we Francji.
W 2013 roku przychody Grupy wyniosły 75,6 mld euro, w tym 46,8% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie i
wchodzi w skład indeksu CAC 40.
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