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Sodexo

”För mig är det viktigt att jobba inom
ett företag med bra värderingar”
Människan är i centrum på serviceföretaget som når framgång genom
mångfald och integration.
Text Tina Lindström Carlsson Foto Michael McLain
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Eva Kristensson
Titel: Head of Brand &
Communications Nordics.
Utbildning: Internationell
civilekonom, Uppsala
universitet, examen 1987.
Tips till den som är ny på
jobbet: ”Läs på om företaget
och vad det står för, så att
du matchar med företagets
värderingar, det är då jag
tror man kommer bäst till sin
rätt. Fundera på utvecklingsmöjligheter i det bolag du
kommer till.”
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ed sina 427 000 medarbetare i 80
länder är Sodexo världens 19:e största
arbetsgivare. Som Head of Brand
& Communications i Norden ansvarar Eva
Kristensson för varumärket och den interna
och externa kommunikationen. Det gör hon
tillsammans med ett team på cirka tio personer
som samarbetar med internationella team.
– Det är spännande att kunna påverka omvärlden via stolta medarbetare, och att jobba
med kommunikation för att visa vilka vi är
och vad vi gör. Sodexo har kunder inom både
offentlig och privat sektor vilket gör vårt arbete
extra intressant, säger Eva.
Det globala serviceföretaget grundades
för drygt 50 år sedan av en fransman från
Marseille. Hans idé var att genom duktiga
medarbetare leverera bra service till företag,
institutioner och offentliga verksamheter.
– Sodexo har byggt upp företaget kring de
goda värderingarna, ungefär som man har byggt
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Vår vision är att vara den strategiska partnern till våra
kunder genom att utforma, utföra och leverera Quality
of Life Services - service för livskvalitet. Vi utvecklar,
leder och levererar tjänster till företag, institutioner och
offentlig sektor. Vi erbjuder allt från reception, säkerhet

upp IKEA från Ingvar Kamprads idéer. För mig
är det viktigt att jobba inom ett företag som har
bra värderingar och etiska principer – ett schysst
bolag helt enkelt, säger Eva och fortsätter:
– Servicebranschen är också spännande –
den växer och tjänsterna utvecklas och blir allt
mer komplexa.
För att fortsätta utveckla sitt sociala och
miljömässiga ansvar har Sodexo tagit fram en
hållbarhetsplan – Better Tomorrow 2025.
– Vi säljer service, och inom service är människan i centrum. Med vår hållbarhetsplan visar vi
hur mångfald och integration skapar ett lönsamt
bolag, det berikar människor, affärslösningar och
samhället. Alla våra ledare går exempelvis en
utbildning ”Spirit of Inclusion” som bland annat
innebär att de konfronterar sina egna attityder
och förutfattade meningar. Genom våra värderingar kan vi skapa mångfacetterade arbetsteam
och leverera ett större värde än om man bara
jobbar med människor som tänker och tycker
precis som man själv, säger Eva och fortsätter:
– Vi är stolta över att vara opinionsbildare och
blir ofta inbjudna till konferenser och paneldiskussioner för att berätta om vårt framgångsrika
arbete med jämställdhetsfrågor, mångfald och
inkludering.

och städning till måltidstjänster, samt facility management. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och
Danmark omsätter vi 7,5 miljarder kronor. Det gör oss
till ett av Nordens ledande Service Managementföretag.
Vi strävar alltid efter att öka mångfalden.

