IMPROVING QUALITY OF LIFE

AT PURATOS

Puratos is een Belgisch familiebedrijf dat
100 kaarsjes zal uitblazen in 2019 en actief is in de
voedselindustrie. Ondertussen is Puratos succesvol
uitgebreid naar meer dan 100 landen en is het een
internationale speler in het ontwikkelen van innovatieve
en kwaliteitsvolle producten en oplossingen voor de
bakkerij-, patisserie- en chocoladesector.

De missie van Puratos is om de business van hun klanten
te laten groeien dankzij de technologie en ervaring die
Puratos door de jaren heen heeft uitgebouwd. Het is
daarom geen toeval dat Puratos 30 jaar geleden koos
voor Sodexo om ook kwaliteit binnen het eigen bedrijf aan
het personeel te bieden.

“Binnen Puratos zijn we meer dan tevreden over de betrouwbare samenwerking
met Sodexo.” zegt Stéphane Van Cauwenbergh, de Innovation Center Manager.
“Onze sterke samenwerking is gebaseerd op open communicatie en op de
inzet van onze medewerkers.” De 12 medewerkers van Sodexo zorgen voor
een uitstekende service in het directierestaurant, voor kwaliteitsvolle lunches
tijdens een vergadering en lekkere, evenwichtige en gevarieerde maaltijden in
het ‘Club House’, het restaurant voor de Puratosmedewerkers.
Voor Puratos is het belangrijk om steeds een uitstekende service aan te bieden,
zeker aan haar klanten, maar ook aan de eigen medewerkers. Ze bieden hen
kwaliteitsvoeding en lekkere, verse en gevarieerde producten die ontwikkeld
zijn in het bedrijf zelf. Sodexo gaat met deze producten aan de slag om de
medewerkers te verrassen met eigen creaties en zorgt zo voor een aangename
ervaring in het restaurant met steeds meer bezoekers.

PURATOS IN HET KORT:
• Belgisch bedrijf
• 5 productiesites in België
• 7000 medewerkers wereldwijd
• 68 filialen verspreid
• producten in meer dan 100 landen te verkrijgen
• omzet: €1,6 biljard

Sodexo zoekt continu naar optimalisaties en innovaties in het voedingsaanbod
om zo de Quality of Life van de medewerkers in hun dagelijkse leven te
verbeteren. Er wordt voortdurend gezocht naar een kostenoptimalisatie zonder
in te boeten op de kwaliteit. Daarnaast worden er opleidingen georganiseerd
om continu te verbeteren en bij te sturen waar nodig.
Deze verbeteringen aan het voedingsaanbod zijn gebaseerd op lessen die zijn
getrokken uit de ervaring van Sodexo-medewerkers on-site en op feedback die
Puratosmedewerkers gaven tijdens enquêtes en evaluatiegesprekken.

“Sodexo is de perfecte partner omdat het meedenkt over onze waarden, we delen actief onze know-how,
er is steeds een wederzijds respect en bovendien delen we dezelfde visie op lange termijn.”
Stéphane Van Cauwenbergh, Innovation Center Manager bij Puratos

“De Quality of Life van onze klanten en medewerkers is heel belangrijk. We
moeten ernaar streven om iedere dag dezelfde producten, van dezelfde hoge
kwaliteit, aan hen te kunnen garanderen. We moeten steeds een constante
kwaliteit aanbieden, zowel van onze producten als van onze services; en we doen
dit met passie. Sodexo deelt deze visie en is een trouwe partner om de Quality of
Life van onze medewerkers te bewaken.” Stéphane Van Cauwenbergh

