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מעלים את רף היצירתיות Sodexo :ממשיכה להפתיע

אז מה למדנו מהקורונה
ובכלל מהתקופה האחרונה?

לאחר שנה של אתגרים ושינויים Sodexo ,יוצאת עם חוויה חדשה בתחום ההסעדה
ולא מפסיקה להתחדש
בשנה האחרונה התמודדה  Sodexoבהצלחה
עם אתגרי הקורונה ,והשכילה להתאים את חווית
ההסעדה ללקוח .עם החזרה לשגרה יוצאת החברה
עם מגוון מיזמים חדשים המשלבים עשייה יצירתית,
קונספטים טעימים ומותגים רעננים.

בתקופה האחרונה עברנו כחברה ,כקהילה,
כמדינה וכאנשים ,שני אירועים בעלי משמעות
עמוקה ורחבה.
שנת הקורונה שחווינו (ויש שיאמרו שאולי עוד
תחזור בצורה כזו או אחרת) ולאחריה ,בסמיכות
רבה – אירועי הפנים והחוץ בזמן מבצע "שומר חומות" .שני אירועים אלה,
השפיעו וימשיכו להשפיע על חיינו האישיים והלאומיים.
נתחיל באירוע הקורונה ,שטילטל אותנו לתקופה של שנה ואם לא נחשוב
וניישם קצת ממה שלמדנו בשנה זו – שהרי בזבזנו שנה מהחיים וחבל .כדי
לתמצת את מה שלמדנו (מבחינתי) כארגון וכבני אדם ,אשתמש בדימוי
מעולם הספורט – למדנו שכולנו "נדיה קומנצ'י" .למי שלא מכיר ויודע ,נדיה
קומנצ'י הייתה אלופה אולימפית ,מעוטרת במדליות ,בתחום התעמלות
המכשירים וקרב רב והראשונה בהיסטוריה שקיבלה ציון  10בתרגיל
התעמלות באולימפיאדה .היא הייתה ידועה בזכות הגמישות ,המהירות
והכוח הבלתי ייאמן שלה ,שבאו לידי ביטוי בעיקר ברגעי השיא של
התחרויות.
כאשר אני מדמה את הארגון שלנו לנדיה קומנצ'י אני מכוון לכך שהארגון
למד להיות גמיש ,להגיב במהירות לשינויים התכופים ולרכז כוחות
ומאמצים ברגעים ובמקומות הנדרשים.
לדוגמה ,הצלחה במבחן הגמישות היא תוצאה של הקשבה והבנה מעמיקה
של צרכי הלקוחות ,גמישות מחשבתית ויצירתיות בבניית תוכנית
עבודה ומתן פתרונות שונים .לבסוף ,יישום מותאם לכל אתר ולכל לקוח,
באופן שמביא להוכחה בשטח את הרעיונות והתוכניות .אל לנו לשכוח
כי "יישום פתרון טוב באיחור" ,לרוב משול לאי פתרון .מכאן ,שלמהירות
היישום חשיבות רבה .תכונה נוספת של נדיה קומנצ'י היא "ריכוז הכוחות
ברגע השיא" .לחברה שלנו כוחות רבים ,בתחומים מגוונים ,המבוססים על
הצוות המנוסה והמקצועי שעובד בחברה .לאורך התקופה ,ראיתי מספר רב
של דוגמאות תחת הכותרות "ריכוז מאמצים"" ,שילוב מחלקות וחטיבות",
"פרויקטים מיוחדים משולבים" – שבהם הוכחנו בצורה ברורה ,שכאשר
אנחנו עובדים יחד כצוות – עוצמת הכוח שלנו כחברה הינו אדיר.
היציאה מתקופת הקורונה והכניסה ,בחודש מאי ,לימי מבצע שומר החומות,
היתה הבחינה הראשונה שלנו ,שלמדנו להיות נדיה קומנצ'י .האירועים
שהתרחשו מבית ומחוץ בתקופה זו ,דרשו מאיתנו לשנות ,ברגע אחד ,את
ההתנהלות ואת התפעול היומיומי בצורה מהירה .ההבנה שלנו למסוגלות
הארגון להגיב מהר ,בגמישות ובכוח משותף – הוכיחה את עצמה בשטח.

מטבח שף

אם בתקופת הקורונה יצרה  Sodexoשינוי בגישת ההסעדה
באמצעות אסטרטגיה כוללת ששילבה התאמות קולינריות
עם קונספט חדש של חווית סועד ,הרי שבחודשים האחרונים
ממשיכה החברה במגמת מינוף עם היציאה מהסגרים והשיבה
לאכילה משותפת" .כמו מרבית המשק ,גם אותנו הקורונה
הפתיעה .אבל היא גם לימדה אותנו להיות יצירתיים יותר",
אומרת גלית ברששת ,סמנכ"לית השיווק והמכירות של
.Sodexo

כחלק מהשינויים שנכנסו לפועל נרתמה החברה להביא לקדמת
הבמה את עולם המסעדנות .חווית הבישול העילי הפכה מוכרת
בכל בית ישראלי ,ולכן בחרה החברה לקדם תפיסות קולינריות
חדשות שישדרגו עוד יותר את חווית הסועד Sodexo .יצאה
עם מגוון תפריטים חדשים ושילבה מנות שף עם דגש על נראות,
הן בצלחות והן במארזים ממותגים .החברה ממשיכה בשיתופי
פעולה עם שפים מובילים ,דוגמת השף טל כהן שמכניס טעמים
חדשים.

סניף אלביט חיפה

קפה בוטיק
גם ה"קפה ומאפה" עברו השנה שינוי משמעותי עם השקת
מותג הקפיטריות החדש  .EATהמיתוג כולל מראה נקי ויוקרתי
עם חוויה של קפה בוטיק" .הנראות היא חלק בלתי נפרד ממה
שאנחנו מציעים" ,אומרת גלית" ,ולכן השקענו מאמץ בחוויה
המלאה ,החל מהמזון המוגש ועד אריזות הסוכר הממותגות".
גם בתחום ארוחת הצהריים ממשיכה  Sodexoלהתחדש
ומציעה קונספטים חדשים שישמחו את ליבם של הסועדים,
דוגמת אוכל רחוב" .אוכל הרחוב עשה עלייה למטבחי השפים,
ואנחנו החלטנו להרים את הכפפה ולהפוך אותו לקונספט כולל",
אומרת גלית .במסגרת שיתוף פעולה עם חברת תנובה ,יוצאת
 Sodexoעם "פיקניק בעיר" חווית אכילה משותפת באווירה
אורבנית.
"חלק לא פחות חשוב היה לחזור לפעילות חוויתית וקהילתית,
אחרי חודשים ארוכים של ריחוק חברתי" ,אומרת גלית .ואמנם,
מרגע שמקומות העבודה נפתחו מחדש ,החלה  Sodexoלשלב
בכל הסניפים אטרקציות ואירועים על בסיס שבועי :החל מ"יום
שוק מחנה יהודה"" ,יום השמחה הבינלאומי"" ,יום גריל ישראלי"
ו"חגיגת היורו" ,ועד ארוחות מיוחדות לציון חגים ומועדים ,כמו
"יום העצמאות"" ,חג הסיגד" ליוצאי אתיופיה" ,נובי גוד" ליוצאי
חבר העמים ועוד .הרעיון העומד מאחורי שלל האירועים הוא לא
רק לחזור ולסעוד יחד ,אלא גם לשמח ולהפתיע את הלקוחות
בכל יום מחדש.

סמדי בומבה באה לעשות שמח
אחרי תקופה ארוכה של אכילה בתנאי ריחוק
חברתי אפשר לחזור סוף סוף לאכילה משותפת,
ואין כמו לפתוח את הסעודה עם הקציצות של סמדי
בומבה ,השפית והאגדה .במסגרת מיזם האביב של
 ,Sodexoמגיעה סמדי לאתרי ההסעדה של החברה
עם פודטראק שכולו אוכל מבית אמא .סמדי מגיעה

בכל יום לאתר הסעדה אחר ומפנקת את העובדים
בתפריט תבשילים ביתי עם נגיעות מהמטבח המרוקאי
המסורתי" .החלטנו לחגוג את החזרה לשגרה עם
פרויקט שישמח את כולם" ,אומרת גלית ברששת,
סמנכ"לית השיווק והמכירות של ,Sodexo
"וכשסמדי מגיעה לאזור ,קשה להישאר אדיש".

חשוב שנאמין גם כיחידים ,כבני אדם ,שאנחנו מסוגלים להשתנות ולהתאים
את עצמנו למציאות המשתנה.
כשאני מתייחס לאירועים בזמן מבצע "שומר חומות" ולהשפעה עלינו
כקהילה ,חשוב שנתמקד באירועים שהתרחשו בתוך ישראל .כארגון,
המאמין בחוזק של צוותים מגוונים ושונים ,עלינו לפעול ולהשקיע משאבים
ותשומת לב ניהולית לבניית צוות המכיל נציגות מכלל מרכיבי אזרחי המדינה,
ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,גיל וכדומה .השקעת משאבים ותשומת לב ניהולית
איננה מעשה חד פעמי ,כי אם אוסף של פעולות לאורך זמן והפנמה בכל
דרגי הניהול ובכל תפיסות ההפעלה כי יש ערך וכוח לצוות מגוון ומכיל.

כאשר אני מדמה את הארגון שלנו לנדיה קומנצ'י,
אני מכוון לכך שהארגון למד להיות גמיש ,להגיב במהירות
לשינויים התכופים ולרכז כוחות ומאמצים ברגעים
ובמקומות הנדרשים
כעת ,לכאורה שני האירועים האלה הסתיימו ,אך השפעתם עלינו ועל קהל
לקוחותינו לא פגה .כמו שאנחנו השתנינו ,גם הלקוחות שלנו היום שונים ממה
שהיו לפני האירועים .הלקוחות מצפים מאיתנו כיום ,להיות נדיה קומנצ'י גם
בחיי היומיום .הם מצפים מאיתנו לטכנולוגיה ופתרונות מהירים .הם מאמינים
בכוח של החברה ובריכוז מאמצים למציאת פתרונות יצירתיים וגם בזמן
ובמהירות ראויה .אסור לנו לחזור להיות "כמו פעם" .אנחנו חייבים לעצמנו
ולהם את היישום של הלמידה שהתרחשה בתקופה האחרונה.
לסיכום ,בחודש אוגוסט מסתיימת לה שנת התקציב  ,2021מורכבת ככל
שהייתה היא הבסיס האיתן שעליו אנו בונים את התוכנית האסטרטגית של
החברה עד לשנת  .2025תוכנית אסטרטגית בארגון הינה המצפן שמכוון
להיכן אנו רוצים להמשיך ולצמוח .מהם השירותים שנספק ללקוחותינו ,מהם
המגזרים של הלקוחות בהם נרצה להתמקד ומהם הצעדים האופרטיביים.
לדעתי ,החשוב ביותר בתוכנית אסטרטגיה הינה – היישום שלה .לכן ,כולנו
יחד נהיה שותפים ליישום שלה בשטח.
אני מאחל לכל אחד מאיתנו ברמה האישית ומכולנו ברמה החברתית,
שנמשיך לכוון גבוה ,לרוץ יחד וליישם את מה שלמדנו ועוד נלמד בכל
רגע בחיינו .בריאותכם ובטיחותכם חשובה לנו ולכם – שימרו על עצמכם
בעבודה ומחוצה לה.

במילה אחת – תודה.
בהרבה מילים :אין עוד עובדות ועובדים איכפתיים ונהדרים
כאלה בעולם כולו .השנה נבחרו  72עובדים מצטיינים ,להם
הענקנו תעודות הוקרה ושוברי קנייה בזכות מסירותם יוצאת
הדופן בתקופת הקורונה .על העבודה המאומצת בצוותים
מצומצמים ,על העזרה לחברים ושירות יוצא דופן ללקוחות,
ובקיצור – יישר כוח!

אנילביץ

צילום :נס הפקות

גבעת רם
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קרית מוריה

ממשיכים לצמוח

תדל FM

תנובה אשקלון

גם במהלך השנה החולפת המשיכה  Sodexoלהתרחב עם אתרים חדשים,
הן בתחום ההסעדה והן בחטיבת האחזקה והFM-
חטיבת האחזקה והFM -
אחרי שנה של התמודדות עם מגפת
הקורונה העולמית וסגרים חוזרים ונשנים
הוכיחה החטיבה יכולות מרשימות
בשטח עם חוזים חדשים והתרחבות
משמעותית .דותן זהר ,מנהל החטיבה,
מספר על השינויים שחלו בחודשים
האחרונים.
"מבחינתנו הייתה שנה מאתגרת
בהיבט האנושי ,אך לצד זאת חווינו גם
גידול משמעותי במחזור ובכוח האדם"
אומר דותן .במהלך השנה נחתמו חוזים
חדשים עם הקריה הדוארית ,בית המיון
המרכזי של דואר ישראל במודיעין,
שם מעניקה החברה שירותי אחזקת

מבנה ומיזוג אוויר ומציבה צוות קבוע של
עובדים באתר.
כמו כן ,נחתם חוזה נרחב עם קופת
החולים מאוחדת עבור אחזקת מיזוג
אוויר בפריסה ארצית .גם קופת חולים
מכבי הרחיבה את פעילותה איתנו ,עם
כניסתם של מחוז מרכז ,דרום וירושלים.
"בתקופה שבה הקולגות שלנו מתחום
ההסעדה נאלצו לצמצם את שירותיהם,
אנחנו דווקא חווינו צמיחה בתחום
האחזקה וה ,"FM-אומר דותן" ,לצד
אתגרי פוסט קורונה שכולנו מתמודדים
איתם ,דוגמת עליית מחירים של חומרי
גלם ושינוע".

שטראוס מים

בחודשים הקרובים צפויה חטיבת
האחזקה וה FM-לקחת חלק בפרויקטים
רבים נוספים ולהרחיב את פעילותה.
"אני שמח שגם השנה הפגנו מסירות
ומקצועיות ,שהוכיחו את עצמם בשטח
ועזרו למצב אותנו בקדמת הבמה"
מסכם דותן.

סניף מגדל

אלביט חיפה
תעשייה אווירית

טנא נגה

חטיבת ההסעדה Sodexo

גם בתחום ההסעדה המשיכה Sodexo
להתרחב עם אתרים חדשים ,ביניהם בית
הספר לכבאות בראשון לציון והמטה
המרכזי ,שלוחת אלביט כרמיאל וסייקלון,
מפעל קוקה קולה בשורק ,חברת ווישי
בבאר שבע ,המטה העולמי החדש של
חברת טבע בתל אביב ובית הספר
כדורי במועצה אזורית גליל תחתון.

יוניליוור חיפה
ג'נרי

מעון רוחמה

במבה

תדל  FMמרחב ירושלים

מטבח עטרות

 Sodexoמשפחה אחת גדולה!

על תבונה ורגישות
אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת
התאוששות ממשבר הקורונה ,תקופה
קשה ומורכבת שבה עבדנו בתנאי
אי ודאות ודאגה למשפחותינו .היה לי
חשוב לומר לכם שבתקופה הזו ראינו
היטב את שחקני הנשמה שלנו בחטיבות השונות ,בהתמודדות
היומיומית עם עומס העבודה המוגבר בשל הגבלות הקפסולות
והצוותים המצומצמים .עשיתם מעל ומעבר על מנת לשמור על
הרמה והשרות שלקוחות  Sodexoרגילים לקבל מכם ,ועל כך
אני מודה לכם מקרב לב.
כעת אנחנו מתמודדים עם הצורך לגייס כמות גדולה של עובדים
בזמן קצר ,כדי להמשיך ולתת שירות בארגונים ובמוסדות
שחוזרים בהדרגה לעבודה במתכונת רגילה .תהליך זה מצריך
מכולנו  -עובדים ומנהלים  -רגישות רבה וסבלנות .עלינו לזכור
שעובדים שחוזרים לאחר תקופת חל"ת ממושכת או עובדים
חדשים ,זקוקים לתקופת הסתגלות ,עידוד ובנייה הדרגתית של
המשימות ,על מנת שיוכלו להיקלט בהצלחה ולהישאר עמנו.
בהקשר זה חשוב לי לציין את סקר האקלים הארגוני שערכנו
לאחרונה ,אשר בודק מדי שנה את המחוברות שלנו לארגון.
הפעם ,התוצאות בולטות במיוחד על רקע תקופת הקורונה.
למעלה מ 82%-ציינו כי הם מרגישים טוב כשהם בעבודה וכי
ימליצו לחברים לעבוד ב .Sodexo-עבורנו ,המשמעות היא
כי המנהלים והעובדים חשים בסביבה נעימה ובטוחה במקום
העבודה ,ורואים את הערך שהם תורמים לארגון .הלוואי שרק
נוכל לשפר ולחזק את התחושות הללו.

מאמינה בכל אחד ואחת מכם,
רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת

ממשיכים להיות חזקים יחד 85% :מהעובדים חשים מחוברים לארגון

סקר המחוברות השנתי הקיף לראשונה כ 900-עובדים .רינת לחנה" :הופתענו לא רק מהתוצאות היפות,
אלא גם מההיענות הגבוהה"
תוצאות סקר האקלים הארגוני שנערך לאחרונה
הפתיעו לטובה ,כאשר עלה מהן ציון גבוה במיוחד
של  .85.4%הסקר ,שמנטר את תחושות העובדים
ורמת המחוברות לארגון ,נערך בישראל כבר
מספר שנים והשנה השתתפו בו גם עובדי חטיבת
האחזקה וה  FMוגם עובדים חדשים שהצטרפו
מרכישת חברת ההסעדה של  .ISSההיענות
הייתה גבוהה וכ 900 -עובדים השתתפו בסקר.

התוצאות משקפות עלייה ברמת המחוברות לעומת
שנת  :2018הפעם הציון הוא  ,85.4%לעומת 80%
בסקר הקודם".

79%

מהסקר עלה עוד כי  79%מהמשתתפים מרגישים
אופטימיים לגבי העתיד ,וכן הרוב המכריע של העובדים
(כ )88%-חשים שהמנהלים הישירים והחברה ניהלו
בצורה טובה את השלכות המשבר .למעלה מ82%-
ציינו כי הם מרגישים טוב כשהם בעבודה וכי ימליצו
לחברים לעבוד ב.Sodexo-

מרגישים אופטימיים
לגבי העתיד

88%
חשים שהשלכות המשבר
נוהלו בצורה טובה

"היה לנו חשוב לערוך את הסקר דווקא בתקופה
המורכבת של הקורונה ,על מנת לבדוק האם
העובדים מרגישים בטוחים ,ומה ניתן לשפר",
מסבירה רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי האנוש.
"הופתענו לא רק מהתוצאות היפות ,אלא גם
מההיענות הגבוהה למילוי הסקר.

82%
מרגישים טוב
כשהם בעבודה

יחד עם זאת ,מהסקר עלה נושא לשיפור ,והוא תחום
ההדרכות" .שמחנו על כך שהעובדים חשים בסביבה
ארגונית תומכת ,נעימה ומגוונת ,ולקחנו על עצמנו כיעד
להמשיך ולהשתפר בנושא פיתוח אישי ומקצועי של
הצוותים שלנו" ,מסכמת רינת" .כבר בתחילת 2021
יצאנו בתוכניות הדרכה מגוונות לעובדים ולמנהלים,
בנושאי שירות ,מנהיגות וכלים ניהוליים".

משמרות הבטיחות
'כמעט ונפגע'  -הדרך שלנו לשפר את בטיחות העובדים
נושא הבטיחות בעבודה ממשיך להיות חלק
בלתי נפרד מהעשייה שלנו ,והשנה נתנו דגש
וכך נמשיך ,לדיווח על אירועי "כמעט ונפגע".
כל עובד יכול וצריך לדווח על מפגעים בסביבת
העבודה ,על תקלות ועל אירועים של "כמעט
ונפגע" עוד בטרם התרחשה התאונה.

באנו חושך לגרש (וסושי לנשנש)
איך מבלים בחדר בריחה כשאין לאן לברוח? גם לזה מצאנו פתרון בגיבוש שערכנו במטה החברה בחנוכה,
לראשונה מאז המיזוג עם נורקייט  .ISS -את כל פעילויות הגיבוש פרסנו על פני שבוע שלם ,תוך חיבור
בין אנשי כל החטיבות בקבוצות משולבות .כך נהנינו מחדרי בריחה שהגיעו עד אלינו ופתרנו יחד חידות,
השתתפנו בסדנת סושי ,שיחקנו 'אמת או חובה' והרכבנו פאזל תמונות ענקי של כולנו ברוח החג –

"כל אחד הוא אור קטן ,וכולנו אור איתן".

נסיעה טובה
שמחים שאתם איתנו!

עובדים חדשים שיתמידו בתפקיד במשך  3חודשים
ללא איחורים וללא היעדרויות ,יקבלו מענק התמדה

מלא באהבה:

עובדי החברה יכולים להעלות דיווח בפורטל העובדים או באפליקציית
החברה הבינלאומית.SALUS APP,
"המטרה היא לתת לכל עובד את הכוח למנוע תקרית בטיחותית",
אומרת נטלי קוטלר ,מנהלת מחלקת הבטיחות והבקרה
בחברה" .כל עובד יכול לדווח על תקלה בחשמל ,כתם שמן או כל
דבר שעלול לסכן ולגרום לתאונה"' .כמעט ונפגע' הושק עם קמפיין
וואטסאפ של עובדי החברה ואנו בטוחים שהוא עומד לשנות את
הגישה שלנו לבטיחות בעבודה.

₪ 1,500

מיזם "הארון הקהילתי" למען תושבי לוד

מור חכמון ,קצין הרכב
החדש של החברה מקדם
יוזמות חדשות

עם כניסתו לתפקיד קצין הרכב ,החליט
מור חכמון לקדם מספר יוזמות חדשות
לייעול תהליכי עבודה" .מעבר להגברת
תדירות ההדרכות בשטח ,הבנתי שצריך
לקדם כמה תכניות חדשות" אומר מור .אחת מפעולותיו הראשונות
הייתה סריקת הרישיון של כל עובדי הרכב של החברה .בנוסף
נערכה סריקת התאמה בין נהג לרכב שסייעה לייעל תהליכים.
"פתחתי גם קבוצת וואטסאפ שהיא למעשה החמ"ל שלנו ,שם
ניתן לשתף ולקבל מענה לכל שאלה" ,מסכם מור.

קורסים והדרכות
מנהיגות בשטח

כחלק מהתובנות שעלו מסקר המחוברות האחרון והצורך
בכלים לפיתוח אישי ומקצועי ,החל בפברואר קורס ייחודי
לפיתוח ניהול ומנהיגות בחטיבת האחזקה .בקורס שהועבר ע"י
חברת  ,O.Dהשתתפו  14מנהלים מדרג הביניים בחטיבת
האחזקה (ת.ד.ל) .בין השאר ,המשתתפים קיבלו בקורס כלים
לחיזוק תפיסת הניהול והמנהיגות ,שיפור ביצועים התמודדות
נכונה בניהול חווית העובד ב"רגעי אמת" ניהוליים.

באנו להרים  -סדנת "הנעה מתוך הנאה"

אחרי שנה שבה לא היתה אפשרות להעניק שירות פרונטלי
והאוכל הוגש בקופסאות ארוזות ,חשנו צורך לרענן את
האווירה .בסדנת שירות "הנעה מתוך הנאה" ,שמועברת
לצוותי הניהול שלנו בסניפים ,המנהלים קיבלו רעיונות וכלים
מחודשים לשירות ודרכים להרמת המורל והאנרגיה בקרב
הצוותים .כך למשל הרעיון להוסיף דוכני אוכל רחוב ממותגים
(לדוגמה – "השווארמה של יעקב") ,ונראות חדשה ומדליקה
למנות .במקביל ,נערכו הדרכות גם לצוות התפעולי בסניפים,
להגשה ולעבודה באנרגיות מחודשות.

 Sodexoהציבה ברחובות העיר ארונות ,שבהם הוזמנו
התושבים להניח בגדים וחפצים לתרומה ,בשיתוף עיריית
לוד וסטודנטים מתנדבים
חברת  ,Sodexo On Siteממשיכה במסורת של מעורבות ותרומה
לקהילה .הפעם ,רגע לפני חג הפסח ,יצא לדרך מיזם מיוחד" :הארון
הקהילתי" – הצבת ארונות שבהם יכולים תושבי העיר להניח באופן
מסודר ומזמין בגדים וחפצים לתרומה .במסגרת זו אימצה Sodexo
את המיזם שייסד עמית אוזן ,וחברה לעיריית לוד שהציבה ארונות
בגדים בשתי שכונות בעיר .סטודנטים מתנדבים מטעם העירייה
והחברה ,דואגים שהארון יהיה מסודר ,נקי ונגיש.
"העיר לוד יקרה לליבנו ואנו רואים חשיבות עליונה להתגייס ולהתנדב
בה" ,אמרה רינת לחנה ,סמנכ"לית משאבי אנוש "על כן ,בשיתוף
עיריית לוד וראש העיר יאיר רביבו ,שנרתם
מיד ליוזמה ,החלטנו להציב ארונות חברתיים
בעיר .שמחנו לגלות שהתושבים תרמו בגדים
וחפצים נהדרים ביד רחבה ,ושמי שזקוק יכול
היה לאסוף אותם בצורה מכבדת ונעימה".

מבצע

לפרטים ,משרות נוספות ושליחת קו"ח:

אלה לסרי  ,רכזת משאבי אנוש
Ella.LASRI@sodexo.com

"חבר מביא חבר"

טלפקס072-2742924 :
שרי בנילוש ,רכזת משאבי אנוש

עוזרים בגיוס עובדים
ונהנים מתווי שי מפנקים!

טלפקס072-2742937 :
רויטל דגון ,רכזת משאבי אנוש

לעובדי Sodexo

Shery.Benilush@sodexo.com
revital.dagon@sodexo.com

טלפקס079-9120841 :

דרושים בכל הארץ:

» טבחים ועובדים כללים
תנאים טובים
» טכנאיי מיזוג וחשמלאים מוסמכים
למתאימים!
* המשרות מנוסחות בלשון זכר אך מופנות לשני המינים.

משב מרענן

קורסי קירור ומיזוג אוויר התחדשו לאחרונה ,לאחר תום
מגבלות הקורונה .מבקר האיכות והפיקוח של החברה ,ישראל
לויתן מספר" :אני נותן לטכנאים כלים פרקטיים לעבודה
באתרים .לא רק תאוריה" .כחלק מהפעילות שישראל מעביר,
הוא מקפיד לקחת את הטכנאים לשטח ולהעניק להם טעימה
מהחוויה האמיתית" .הניסיון בשטח מלמד אותם המון ,והופך
אותם לטכנאים הרבה יותר מקצועיים" ,מסכם ישראל.

