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Edenred generálním partnerem soutěže 
Recruitment Academy Awards 
 
Společnost Edenred se stala generálním partnerem soutěže Recruitment Academy Awards, 
hodnotí HR marketingové projekty firem na pracovním trhu. Soutěž, zaměřenou na kreativní a 
inovativní přístupy v HR práci, organizuje vzdělávací platforma Recruitment Academy. Ta 
sdružuje přední tuzemské profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů, personálního poradenství 
nebo digitálních služeb. Vyhlášení vítězů letošního, sedmého ročníku soutěže se uskuteční 21. 
dubna v pražském divadle Jatka78.  
 

Odborná porota dává ocenění v celkem šesti kategoriích. Letos poprvé udělí dvě hlavní ceny 
Recruiter roku, a to pro největší osobnost z řad HR expertů u zaměstnavatelů a zároveň i u 
náborových a personálních agentur.  
 
Porotu soutěže tvoří přední osobnosti z řad personalistů, odborníků na HR marketing, expertů, 
kteří se zabývají různou formou rozvoje zaměstnanců a poradenstvím. Jsou mezi nimi například 
někdejší šéf Microsoftu a nyní kouč a mentor Jan Mühlfeit, ředitelka a jednatelka People 
Management Fóra Eva Hejlová či Michal Šrajer, Co-Founder & CHO v Happiness@Work.  
 
„RA Awards je soutěž, která vznikla, aby motivovala společnosti ke zlepšování jejich HR 
marketingových aktivit. Za 7 let existence se stala tradiční akcí, kam se chodí inspirovat 
a edukovat HR odborníci, kteří mohou zároveň soutěžit v 6 základních kategoriích jako Kariérní 
video roku, Pracovní inzerát roku nebo Recruiter roku. Akce této velikosti vyžaduje kvalitní a 
relevantní partnery, a proto jsme se letos domluvili se společností Edenred, inovativním hráčem 
na poli firemních benefitů,“ říká José Kadlec, zakladatel Recruitment Academy.  
 
„Naše partnerství s RA Awards navazuje na hlavní strategii společnosti Edenred: ,Enrich 
connections. For good.‘ Propojujeme firmy, jejich zaměstnance a obchodní partnery a tím 
budujeme silné vztahy na poli zaměstnaneckých benefitů, protože investice do lidí – 
zaměstnanců – je tím nejdůležitějším klíčem k úspěchu všech firem,“ zdůrazňuje Peter Hradiský, 
generální ředitel Edenredu. 
 
„Edenred je společnost, která se celosvětově zaměřuje na zaměstnanecké benefity, a proto 
nás zajímají nejnovější trendy v oblasti HR marketingu. Chceme být ve spojení s těmi, kdo 
přicházejí s novými nápady a určují směr, kam se obor vyvíjí. Právě to nám umožní partnerství 
 s RA Awards. Díky vzájemné vazbě s těmi nejlepšími v oboru budeme mít možnost inovovat 
a doplňovat naši nabídku digitálních benefitů a HR řešení, tak aby vyhovovala 
zaměstnavatelům, a především jejich zaměstnancům,“ říká Aneta Martišková, ředitelka 
vnějších vztahů Edenredu. 
 
Poprvé se ceny Recruitment Academy Awards udělovaly v roce 2015, vyhlášeni byli vítězové  
v kategoriích Kariérní video roku a Kariérní stránky roku. Od té doby se s každým rokem rozšiřuje 
nejen počet kategorií, ale zejména množství přihlášených. Soutěž rychle získala výrazně 
inspirativní charakter pro českou HR komunitu. 

V roce 2019 byla poprvé představena kategorie People's Choice, ve které diváci sami hlasují 
pro kariérní video. Šestý ročník se v roce 2021 bez přítomnosti diváků vysílal online v živém 
přenosu z Kongresového centra v Praze. V průměru se do soutěže v posledních letech hlásí 
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kolem 120 projektů firem z celé ČR. Letos se ceny budou udělovat na slavnostním galavečeru 
21. dubna 2022 v Praze v divadle Jatka78. 

 
„Samotným galavečerem ale pro nás partnerství nekončí. Budeme v kontaktu s Recruitment 
Academy a také s jednotlivými úspěšnými společnostmi. Chceme být spolutvůrci obsahu, který 
bude přinášet nové podněty a trendy pro českou HR komunitu,“ doplňuje Aneta Martišková. 
 
▬▬ 
 
O společnosti Edenred CZ 
 
Edenred ČR pečuje o 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 
57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky a volnočasové benefity 
jsou k dispozici na jedné platební kartě Edenred Card. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay 
a Google Pay. Čerpání benefitů je možné online díky platformě Edenred Benefity Café. 
 
Skupina Edenred je přední digitální platforma služeb, plateb a také každodenní společník ekonomicky aktivních lidí. 
Propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků, a to prostřednictvím více než 
850 tisíc firemních klientů ve 46 zemích.  
 
Edenred nabízí specifická platební řešení pro konkrétní použití zaměřená na potraviny (stravenky), mobilitu (palivo, 
údržba, mýtné, parkovné), motivaci (například dárkové karty, platformy pro zapojení zaměstnanců) a podnikové 
platby (virtuální karty). 
 
V souladu se záměrem skupiny, „Obohaťte propojení. Navždy.“, umožňují tato řešení zlepšovat pohodu a kupní sílu 
uživatelů. Zlepšují i atraktivitu a efektivitu společností, oživují trh práce a místní ekonomiku. Rovněž podporují přístup ke 
zdravějším potravinám, produktům šetrnějším k životnímu prostředí a ekologičtější dopravě. 
 
10 000 zaměstnanců společnosti Edenred usiluje o to, aby se z propojeného světa práce stal propojený ekosystém, 
který je bezpečnější, efektivnější a zodpovědnější. 
 
V roce 2020 skupina díky svým globálním technologickým aktivům spravovala obchodní objem téměř 30 miliard EUR, 
a to především prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet.  
 
Edenred je zapsán na burze cenných papírů Euronext v Paříži a je součástí indexů CAC Next 20, CAC Large 60,  
Euronext 100, FTSE4Good a MSCI Europe. 
 
Značky a loga uvedená a použitá v této tiskové zprávě jsou ochrannými známkami registrovanými společností EDENRED S.E., jejími 
dceřinými společnostmi nebo třetími stranami. Bez písemného souhlasu vlastníka je nelze použít ke komerčním účelům. 
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