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Dubbla nomineringar för måltider till
skolbarn och pensionärer på Lidingö
Två av Sodexos verksamheter på Lidingö har fått nomineringar i årets
upplaga av White guide junior & Senior. Vittraskolan är nominerad till ”Årets
skolrestaurang” och Siggebogården till ”Årets seniormåltid”.Båda
verksamheterna drivs i nära samarbete med uppdragsgivarna
Vittraskolan har ett välutrustat kök där Sodexo lagar mat och bakar bröd
sedan tre år tillbaka. Skolan drivs av Academedia. Varje dag kan eleverna
välja mellan två rätter varav av den ena är vegetarisk.

Måltiderna på Siggebogården är ett samarbete mellan Sodexo och Lidingö
Stad. Kockarna på Sodexo lagar maten i köket på Siggebogården, och på
avdelningarna serverar kommunens personal och ser till att det blir en trevlig
måltidsupplevelse.
Det är så mycket mer än själva maten som påverkar måltidsupplevelsen och det
har våra kunder förstått. Vi delar engagemanget för helheten och det finns en
välfungerade kommunikationen mellan kunden, gäster, kockarna och annan
måltidspersonal, säger Alex Espinoza, platschef Sodexo Lidingö.
Jurymedlemmarna i White guide Junior & Senior har besökt cirka 200
förskolor, skolor och seniorboende under året för att hitta de personer, skolor
och boenden som bäst lever upp till krav om bland annat måltidsmiljö,
service, pedagogiskt samarbete och engagemang. White Guide Senior och
Junior är de enda tävlingarna i Sverige som bedömer helheten kring de
offentliga måltiderna. Vinnarna presenteras i Göteborg den 18 september
2018.
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Om Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för
livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers
förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 100 miljoner
människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services,
Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.
Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade
servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom
reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities
management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och
conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara
affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra
427 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI
index.
Nyckeltal (31 augusti, 2017)
Sodexo i världen
20,7 miljarder euro i omsättning
427 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
100 miljoner människor tar del av vår service varje dag
17 miljarder euro i börsvärde (10 januari, 2018)
Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare
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