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הס בתואר 1באשקלון_זכ קרלסברג בסניף sodexo on site חברת של ההסעדה עובדי

טפירו אילתהמצטיין- ניף
K9 חברת של ההסערה עוברי SODEXO ON SITE, המתמחה 

 ציבור במוסדות לעובדים לארגונים, הסערה ובשירותי אחזקה
 של המצטיין הסניף בתואר השבוע זכו באשקלון, קרלסברג בסניף ולמפעלים,

החברה.
 חלוקת טקס עורכת SODEXO ON SITE חברת עורכת חודשיים מדי

 בטקס החברה. של המצטיינים תכנית במסגרת מצטיינים לסניפים פרסים
 במיוחד מפנק בתקציב הסניף זכה השבוע, בתחילת שהתקיים החגיגי

 בפעילות לבחור והעובדים אוליאל דניאל הסניף, מנהל יוכלו באמצעותו
הכספי. מהפרם שתמומן מהנה גיבוש
 לחנה, רינת ותקשורת אנוש משאבי סמנכ״לית הגיעה הפרס, הענקת לטקס
 על ולעובדים הסניף מנהל לדניאל מודה "אני הטקס: במהלך מסרה אשר

 SODEXO את המאפיינים הגבוהים בסטנדרטים ועמידתם המסורה עבודתם
ON SITE. עבודה להעריך ותמשיך לקוחותיה למען לפעול תמשיך החברה 

מתפשרת". ובלתי גבוהה שירות ברמת ביטוי לידי שבאה טובה

 מתמחה האחת בישראל. חטיבות שתי מפעילה ,Sodexo On Site חברת
 Facility( כלליים ניהול ושירותי חשמל מיזוג, מערכות, אחזקת בשירותי

Management( לעובדים לארגונים, הסערה בשירותי המתמחה וחטיבה 
 התפריט, תכנון משלב בכך: הכרוך כל על תעשייה ולמפעלי ציבור במוסרות

 של במקום בישול דרך החברה, תזונאית עם מותאם תפריט בניית כולל
 וכל לסועדים. מוקפד ושירות נעימה להגשה ועד ומזין טעים טרי, אוכל
 Quality(חיים איכות משפרי שירותים לאספקת החברה מגישת כחלק זאת

of Life Services.( הארגונים של המיוחדים לצרכים קשובה החברה

 החברה לצרכיו. במדויק המתאים שירותים סל לקוח לכל ומתאימה השונים
 ידי על נעשה הבישול ואיכות. טריות של מחמירים בטיחות נהלי מפעילה

 תוך נעשים העבודה ושיטות התפריטים וכל ומוערכים, מוסמכים שפים
 וארגונים מוסדות עם עובדת החברה המזון. ערכי על לשמירה תזונתי ייעוץ

 הממשלה, ראש משרד החוץ, משרד ישראל, כנסת וביניהם: במשק מהגדולים
 בינת רד אשדוד, אסותא בי״ח אלביט, קבוצת מגדל, חברת היהודית, הסוכנות

וכר.
 למעלה המעסיק העולמי SODEXO מתאגיד כחלק הינה החברה
 מיליון 100 יום מידי ומשרת העולם ברחבי מדינות 80ב- עובדים 430,מ-ססס
שירותים. במגוון לקוחות
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