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Compass Group vant kontrakt med St.
Olavs hospital

Compass Group har vunnet kontrakten om drift av pasienthotellet til St. Olavs
hospital HF. Selskapet øker dermed sin tilstedeværelse i Trøndelag.

- Vi er svært stolte og ydmyke over å bli valgt som leverandør på denne
kontrakten. Kontrakten med St. Olavs hospital vil inngå i en allerede stor
portefølje av pasienthoteller som Compass Group drifter, sier Growth &
Retention Director Jan Olav Mathiassen.



Den nye kontrakten, tildelt etter konkurranse med forhandling, har en
varighet på fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.
Kontrakten omfatter hotelldrift og renhold. Mathiassen omtaler kontrakten
som et stort skritt på veien for å øke selskapets tilstedeværelse i regionen.

- Å vokse i Trøndelag er en viktig del av vår vekststrategi. En kontrakt med så
lang varighet gir oss muligheten til å tenke langsiktig.

God erfaring med pasienthotell

Compass Group Norge AS styrker seg med dette også som leverandør av
tjenester til norske sykehus. Fra tidligere drifter Compass Group
pasienthoteller ved Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet,
Haukeland sykehus samt Catosenteret for rehabilitering.

- Vi takker for tilliten og gleder oss til det videre samarbeidet med St. Olavs
hospital, avslutter Mathiassen.

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.
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