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AZITA SHARIATI KLÄTTRADE FRÅN RESTAURANGCHEF TILL VD

”chefen såg min kompetens
och vägrade släppa mig”
För 50 år sedan var Sodexo ett enmans
företag. I dag har företaget nästan
420 000 anställda i 80 länder.
Sverige-VD:n Azita Shariati berättar om
värderingarna och synsätten som format
en av världens största arbetsgivare.
T E X T B I L LY E K B L O M F O T O M A G N U S L I A M K A R L S S O N

AZITA SHARIATI BÖRJADE på Sodexo
i slutet av 90-talet som ambulerande
restaurangchef. Deras gemensamma
historia hade kunnat ta slut redan
efter några månader.
– Som utbildad kostekonom kände jag att restaurangjobbet inte var
riktigt rätt. Jag gick till chefen för att
säga upp mig, men företaget hade
noterat min kompetens och vägrade
släppa mig! Sedan dess har jag bytt
tjänst vart tredje år.
MED 8 000 anställda i Sverige pratar
Sodexo hellre om ”kompetens” än
”mångfald.” Var du kommer ifrån,
hur gammal du är eller av vilket
kön du råkar vara spelar ingen som
helst roll.
– Vi tittar på hela kompetensbasen och exkluderar inte någon. Det
genomsyrar allt, från rekryteringsprocessen till interna aktiviteter
och mentorsprogram. En dynamisk
personalstyrka med en mängd olika
perspektiv bidrar uteslutande positivt till affären, säger Azita.
Arbetet syns även utåt.
Kunderna, som tar allt
större hänsyn till
hållbarhets- och
mångfaldsföretag
när de väljer
partners, berättar Azita.
– De har
samma agenda
som vi har,
vilket är otroligt
glädjande.
Under de senaste
fem åren har fokus
riktats åt att få en jämnare könsfördelning på de ledande
chefspositionerna. År 2010 satte
ledningsgruppen målet att år 2015
skulle det vara 50/50. Sedan dess
har andelen kvinnor i ledningsgruppen ökat från 14 till 50 procent. På
andra ledande befattningar ökade
andelen från 32 till 46 procent.

Azita Shariati
Titel: VD på Sodexo Sverige
och Danmark.
Utbildning: Kostekonom Göteborgs universitet, examen 1998.
Har även vidareutbildat sig på
Handelshögskolan i Göteborg.
Förebild i karriären: Nelson
Mandela. Han var en sann ledare
som jobbade för att alla skulle
känna sig inkluderade i samhället.

Att i sina anställda spegla samhällets alla perspektiv ingår i Sodexos
övergripande hållbarhetsplan.
Enligt Azita rör det sig om frukten
av ett rigoröst arbete.
– Det är en av våra hörnstenar,
och har tagit oss från ett enmansföretag till att vara världens 18:e
största arbetsgivare. För oss är det
en ren överlevnadsfråga att lyckas
i det här arbetet – annars
förlorar vi innovationskraften.

”En dynamisk
personalstyrka
är uteslutande
positivt.”

FÖR ÅTTONDE ÅRET i rad har RobecoSAM utsett Sodexo till det företag
i sin bransch som arbetar allra bäst
med hållbarhetsfrågor. RobecoSAM
går varje år igenom 3 000 världsföretag i 59 olika kategorier och
kartlägger deras prestationer inom
miljö, ekonomi och socialt ansvar.
Resultaten publiceras i RobecoSAMs
årsbok. Sodexo har utsetts till Gold
Class och Industry leader vilket är
ett glasklart styrkebesked.

I EN STOR, global

organisation
som Sodexo är
det viktigt med
ett kommunikativt ledarskap
som inspirerar
alla att ta hänsyn
till företagets värderingar. Det vet Azita,
som via intranät, arbetsplatsträffar och webinarier ser
till att alla drar åt samma håll.
– Jag kommunicerar hela tiden
med mina anställda för att alla
ska känna att de bidrar till våra
framgångar. Det kommunikativa
ledarskapet syns inte bara i Sverige,
utan i alla 80 länder med sina totalt
419 000 anställda.
För att säkerställa innovations
kraften avsätter Sodexo över åtta
procent av sina inkomster till
kompetensutveckling via utbildningar inom allt från ledarskap till
specialkompetenser.
– Det finns en hel katalog att välja
ur. För varje arbetad timme avsätter
vi en krona för att utveckla våra
medarbetare. Det engagerar och
bidrar till målet att vara Sveriges
bästa arbetsgivare.

Azita Shariati, vd för Sodexo, som för åttonde året i rad toppar sin kategori när RobecoSAM publicerar sin årsbok
som kartlägger prestationer inom miljö, ekonomi och sociala frågor.

Världsledande inom service för livskvalitet
Om Sodexo: Sodexo grundades 1966 och är idag världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet.
Företaget har i över 45 år utvecklat en unik expertis hos sina 419 000 medarbetare i 80 länder världen över. I Sverige arbetar 8 000 personer med måltidstjänster, lokalvård, fastighetsskötsel och hjälpmedel för funktionshindrade. Företaget
driver även patienthotell och konferensanläggningar. 75 miljoner människor tar del av Sodexos service världen över och
det är den erfarenheten som gör det möjligt för företaget att utveckla Quality of Life Services – service som ökar individers välmående, ökar effektiviteten och hjälper företag och organisationer att prestera – varje dag.
Läs mer på: www.sodexo.se

