Sodexos Sverige-vd nominerad till
”Oscar” i mångfald
Stockholm, 2015-08-24
Azita Shariati, vd för Sodexo i Sverige, kan ta hem prestigeutmärkelse i årets ”European
Diversity Awards”.
“European Diversity Awards” uppmärksammar organisationer och individer som under det gångna
året visat engagemang och kreativitet i frågor rörande jämställdhet, mångfald och inkludering.
Utmärkelserna ses av många som mångfaldens motsvarighet till filmvärldens Oscarstatyetter.
Under prisutdelningen den 30 september ska 14 vinnare koras i olika kategorier och Sodexos vd
Azita Shariati har chans att utses till ”Inspirational Role Model Of The Year”.
–
Det är mycket smickrande att min hängivenhet uppmärksammas på europeisk nivå. Jag
hoppas att nomineringen kan visa att det är möjligt att uppnå resultat om man brinner för det man
gör och har en värderingsstyrd organisation som backar upp en, säger Azita Shariati.

Mer information om utmärkelserna: europeandiversityawards.com

Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

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 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and
Rewards Services och Personal and Home Services.
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Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har
utvecklats genom mer än 45 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning,
måltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hushållsnära tjänster.
Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår
förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 420 000 medarbetare över hela världen.

Nyckeltal (31 augusti, 2014)
Sodexo i världen
18 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare
18:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32 700 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,8 miljarder euro i börsvärde (8 januari, 2015)
Besök oss gärna på www.sodexo.se.
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