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Compass Group Norge styrker fokus på
bærekraft med egen bærekraftsrapport

-Vi har jobbet jevnt siden 2009 med å redusere vår miljøpåvirkning. Da ble vi
ISO 14001-sertifisert for første gang. Nå synliggjør vi arbeidet vi har gjort i
ett dokument og dette skjerper vårt fokus og vår innsats, sier Nina Fuglesang,
Compass Groups kvalitets- og miljøansvarlig.

Rapporten er strukturert etter Compass Groups bærekraftstrategi og
handlingsplattform og forteller hva selskapet har gjort innenfor bærekraft i
2018. Både fagavdelingene og driftsorganisasjonen i både ESS og Eurest har



jobbet sammen om rapporten, og utarbeidelse av Compass Groups videre
strategi.

-Det er viktig for oss at vår strategi er integrert i hele vår virksomhet, at den
er kjent, og utøves i alle funksjoner og på alle nivåer i virksomheten.
Rapporten er med på å synliggjøre arbeidet vårt både eksternt og internt,
avslutter Fuglesang.

Les rapporten her og få ett innblikk i hvordan Compass Group jobber med
bærekraft, hvilke mål vi har satt oss, hvordan det har gått frem til nå og veien
videre. Du kan også lese hele intervjuet med Nina Fuglesang i siste kapittel
av rapporten. 

Compass Group er verdens ledende leverandør av måltidskonsepter og Facility
Management-tjenester, som for eksempel drift av resepsjoner, renhold, concierge-
og vaktmestertjenester og andre nytenkende tilleggstjenester i kontorbygg. Vi er
et globalt selskap med ca. 480 000 ansatte i 45 land, og en omsetning på over
215 milliarder kroner. Compass Group Norge har om lag 2300 ansatte fordelt på
ca. 480 lokasjoner, og omsetter for i overkant av 2 milliarder kroner.

Selskapet opererer i både offentlig og privat sektor, inkludert offshore og
pasienthoteller. Som en ledende aktør er vi i front med flere innovative konsepter
og varemerker under kontinuerlig utvikling.

Compass Group har et av bransjens råeste kulinariske team, som hver dag jobber
for å oppfylle selskapets ambisiøse matfilosofi. Filosofien tar utgangspunkt i
Compass Groups sterke posisjon som en global aktør med internasjonale impulser
og et brennende lokalt engasjement.

Bærekraft spiller en essensiell rolle i Compass Group, og vi har alltid mennesket i
fokus. Fysisk og mental helse, mangfold og inkludering blir høyt prioritert hos oss.
Sammen med våre kunder, leverandører og lokalsamfunn samarbeider vi tett for å
nå FNs bærekraftsmål. I Compass Group reduserer vi matsvinn, erstatter plast, og
øker andelen plantebaserte, lokale og sesongbaserte råvarer i våre menyer.

https://www.compass-group.no/wp-content/uploads/2019/04/2018-B%C3%A6rekraftsrapport_spreads.pdf
https://www.compass-group.no/baerekraft/
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