Rólunk

A

több mint 100 éves iparági múlttal
rendelkező MOL-csoport az Upstream
és a Downstream üzletágban működő
nemzetközi, integrált olaj- és gázipari
vállalat, mely 27.500 fős nemzetközi és
dinamikus munkaerejével három földrész közel 40
országában van jelen.
Korábban elsősorban a Downstream üzletág állt
tevékenységünk középpontjában, ugyanakkor az
upstream szegmensben is kiemelkedő növekedési
lehetőséget látunk, melyeket alkalmazottaink kiváló
szakértelmét kihasználva igyekszünk kiaknázni.
A kelet-közép-európai piacon vezető pozíciót töltünk
be, ám hogy ambicíózus törekvéseinket megvalósítsuk és új piacokat hódítsunk meg, üzleti folyamatainkat átalakítjuk.
Elkötelezetten dolgozunk azért, hogy szektorunkban
a befektetők, iparágunkban partnereink, a munkaerőpiacon pedig a legkiemelkedőbb tehetségek első
számú választása legyünk.
Komoly ambícióink és lehetőségünk van a növekedésre, melyet a mérethatékonyság, a profes�szionalizmus és a szaktudás, valamint innovatív
megoldások és a legjobb munkamódszerek egyesítésével valósítunk meg.
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Nemzetközi elismeréseink

Legfontosabb

díjaink

KILÁTÁSOK
2014 kihívásokkal teli esztendő volt, de erős és
rugalmas integrált üzleti modellünknek köszönhetően még a felére csökkent olajárak mellett is
kiváló eredményeket értünk el. A jövőt illetően
az Upstream és a Downstream üzletág között
megteremtett megfelelő egyensúly lehetővé
teszi majd, hogy a MOL az alacsonyabb olajárak
mellett is fenntartsa, vagy akár növelje eredményességét. Az alacsony olajárak azonban nemcsak
kihívást, hanem egyben lehetőséget is jelentenek,
ugyanis egyre inkább integrált üzleti modellünk
jóvoltából előnyt kovácsolhatunk a piaci változásokból, pénzügyi stabilitásunknak köszönhetően pedig új, vonzó inorganikus növekedési
lehetőségeket ragadhatunk meg. Az Upstream
üzletágban az elkövetkező években növeljük a
termelést, a jelenlegi szinten tartjuk vagy javítjuk
a készletpótlás termeléshez viszonyított arányát,
miközben szigorú ellenőrzés alatt tartjuk költségeinket. A Downstream üzletág számára az alacsony
olajár előnyös, de a szektort formáló hosszú távú
strukturális trendeket figyelembe véve nem
hagyatkozhatunk pusztán a kedvező ciklikus feltételekre eredményességünk növelésében. Éppen
ezért a Next Downstream Program további hatékonyságjavító célkitűzéseket fogalmaz meg, míg
a petrolkémiai értéklánc és a kiskereskedelmi
hálózat bővítése ugyancsak hozzájárul az eredményesség fenntartható növeléséhez. Végül pedig
minden növekedést és eredményességnövelést
célzó célkitűzésünk alapjául az a stabil pénzügyi
háttér szolgál, amely továbbra is a vállalat első
számú prioritása marad, miközben megteremtjük
a jövőbeli növekedés alapjait 2015-re és az azt
követő időszakra.

CSOPORT:

2USD
milliárd

tisztított EBITDA
elérése 2015-ben
UPSTREAM:
mintegy

10%

termelésnövekedés
2015-ben
DOWNSTREAM:
további félmilliárd USD
növekedés 2017-ig, amely

0,9USD
milliárd

normalizált cash flow
elérését jelenti
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Képzés és Fejlesztési Kiválóság Díj
Ázsia Munkáltatói Márka Intézet
A legjobb vezetőképző program közép- és
felső vezetőknek

ERE Toborzási Kiválóság Díj
ERE.net
Legjobb Egyetemi Toborzási Program

Leadership 500 Díj
HR.com
A vezetőképzés kiválóságáért

Az Istenhegyi úti töltőállomásunk, a világ első
zéró széndioxid-kibocsátású, napenergiával
működő fenntartható töltőállomása az
Energy Globe nemzeti díját kapta.
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A legjobb társaságirányítás
Horvátországban
Brit pénzügyi lap

Díj "A töltőállomásokon nyújtott
szolgáltatások minőségéért"
Heraklea ügynökség

Via Bona Díj a " Jó
munkáltató" kategóriában

Jó Gyakorlat Díj - 2. helyezett
Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség a Szlovák Nemzeti
Munkaügyi Főfelügyelőség együttműködésével

A MOL és a Pannon Egyetem által kifejlesztett
és szabadalmaztatott gumibitumen elnyerte a
nemzeti „Környezetbarát Termék" védjegyet.
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft

A MOL Szlovénia “A” osztályú
minősítést kapott a Bisnode Group
pénzügyi elemzésében.

Az egyik legjobb szlovák márka
Forbes Magazin
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A MOL Új Európa Alapítványa a Magyar
Adományozói Fórum Társadalmi
Befektetések Díját kapta

2014 – Aranyindex a „Szakértői
támogatás és segítségnyújtás
a hallgatói projektek
megszervezésében“ kategóriában

Elismerés az üzleti szektor hozzájárulásáért Az INA hivatalosan is megkapta elismerését
az önkéntesség fejlesztéséhez / Eszék
a Munkáltatói Partner Bizonyítvánnyal a
Önkéntes Központ, az Önkéntesség
kiváló emberi erőforrás menedzsmentért (a
Fejlesztése Tanács támogatásával
4. egymást követő évben)       
Munkáltatói Partner Bizonyítvány

Karbon-megtakarítás
Különdíj - KÖVET Egyesület
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