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Frontit utsett till en av Europas Bästa
Arbetsplatser 2015
Kamratskap, stark företagskultur och satsning på kompetensutveckling är
några av anledningarna varför medarbetarna trivs så bra på Frontit. Igår
mottog Frontit pris för en 8:e plats på Great Place to Works årliga lista över
Europas Bästa Arbetsplatser 2015 i kategorin små och medelstora företag.

”Det känns fantastiskt kul att vi rankades 8:a på listan och är ett tecken på att vi
lyckas med vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. För oss är våra
medarbetare viktigast och vi har dem att tacka för denna fina utmärkelse. Vi
arbetar ständigt med att utveckla oss som arbetsgivare och att vi hamnat på den

europeiska listan över de bästa arbetsplatserna är ett tecken på att vi även står
oss i den europeiska konkurrensen”, säger Anneli Angeling, VD Frontit AB.
Vad är det som gör Frontit till en av de bästa arbetsplatserna?
Frontit har utsetts fyra år i rad till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser och
hamnade i år på en 5:e plats i kategorin för medelstora företag. Rapporten
som gjordes i samband med den nationella undersökningen visade några
tydliga trender varför Frontit är en attraktiv arbetsplats, vilka var:
•
•
•
•
•

Kamratskap och en stark familjeanda
Duktiga på att leva efter våra värderingar
Satsar mycket på kompetensutveckling
Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
En öppen och lyhörd atmosfär

Citat från fritextsvar på frågan vad det är som gör Frontit till en
utmärkt arbetsplats:
”Vi har alla olika kompetenser, personligheter, erfarenheter, ålder och kön men vi
har alla en mycket stark gemensam plattform som består av ödmjukhet,
prestigelöshet och respekt inför oss själva, våra kollegors kompetenser och
kundernas utmaningar.”

Om Europas Bästa Arbetsplatser
Great Place to Works 13:e årliga europeiska lista rankar de bästa
arbetsplatserna i Europa. Länder som i år ingår i rankingen är Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Spanien,
Storbritannien, Turkiet, Tyskland, och Österrike. Mer än 2300 företag deltog i
nationella undersökningar i 19 europeiska länder där Great Place to Work
finns representerade. Utifrån dessa listor bestäms vilka som placerar sig
bland Europas 100 Bästa Arbetsplatser.
Se listan med samtliga vinnare

Om Frontit

Frontit erbjuder projektledare och verksamhetskonsulter inom management
och IT. Företaget har ett 100-tal mycket erfarna medarbetare, som brinner för
att hjälpa sina kunder att leda och styra projekt och förändringsarbete till
framgång. Frontit finns representerade i Stockholm, Sundsvall, Västerås,
Norrköping och i Öresundsregionen.
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