Nota de premsa

Per segon any consecutiu es produeixen noves incorporacions

EROSKI INCORPORA 311 SOCIS I SÒCIES
TREBALLADORS A LA COOPERATIVA EL 20016
 A hores d’ara, i després de les incorporacions, s’eleven a 8.046 els
seus socis i sòcies treballadors
 Els socis i sòcies treballadors, per la seva condició de propietaris,
són partícips en la gestió i els resultats de la cooperativa
 Els nous cooperativistes han completat el programa d’inserció
“Singular” per a acompanyar-los en l’adquisició de coneixements
cooperatius
Elorrio, 29 de juny de 2017.- EROSKI ha incorporat 311 treballadors com a socis
cooperativistes el 2016, de manera que la xifra total de socis i sòcies treballadors
de la cooperativa matriu s’ha elevat, al tancament de l’exercici passat, a 8.046
persones. Se sumen a les 166 de 2015, que van ser les primeres després de cinc
anys sense noves incorporacions.
El 79% de les incorporacions són dones. Vora el 93% dels nous socis i sòcies
desenvolupen la seva activitat als hipermercats i supermercats EROSKI, la resta
correspon a Viatges EROSKI, plataforma logística i estructura central. El 95%
efectua la seva activitat en punts de venda, en la major part en les seccions de
frescos,

on

el

model

comercial
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tu”

aposta per

una

major

atenció

personalitzada al client.
“És un motiu de satisfacció continuar estenent el model cooperatiu entre els
treballadors que han manifestat la seva voluntat i decisió d’entrar a participar en la
propietat, en la gestió i en els resultats econòmics, amb què demostren la seva
confiança i el seu suport al projecte EROSKI i adquireixen el protagonisme inherent
a la figura del soci treballador en el nostre model empresarial”, ha assegurat el
Director General Social d’EROSKI, Iñigo Eizaguirre.
A EROSKI, les decisions de més importància són debatudes i preses en els òrgans
de govern i representació de la cooperativa, en alguns casos després de fer també
amplis referèndums en els quals tenen dret a participar tots els socis i sòcies
treballadors.
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Els 311 nous socis i sòcies treballadors han completat el programa d’inserció
“Singular”, que tracta d’informar, acollir i integrar els participants en allò que és i
significa el model empresarial cooperatiu i els seus valors, així com el coneixement
dels drets i les obligacions que es corresponen amb els seus principis. Durant el
programa s’imparteixen continguts que abasten des d’una visió general de
l’organització amb informació sobre el Grup EROSKI i els seus principals senyals
d’identitat, fins al model “amb tu” o la gestió franquiciada. S’aprofundeix també en
els aspectes que donen sentit als comportaments, a les formes d’organitzar-se i a la
manera d’interpretar els símbols del model cooperatiu.
Aquestes incorporacions preserven i enforteixen el model singular de gestió
cooperativa d’EROSKI i han de portar a guanyar en eficiència i competitivitat el
conjunt del Grup pel compromís més gran que, en endavant, assumeixen els
treballadors com a socis propietaris i, per tant, partícips en la gestió i els resultats
de la seva empresa.
EROSKI comença a tancar el cercle dels senyals del nou cicle que ha engegat i que,
al començament, està marcat per la tornada als beneficis de la cooperativa, el
retorn a la inversió en obertures de botigues pròpies i la incorporació de nous socis
i sòcies treballadors.
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