
Frister For nominering
31. marts 30. september 

30. juni 31. decembe

servicemindedhed
   Møder alle med et smil og en venlig hilsen 
hver dag.

   Overgår kontinuerligt kundernes 
forventninger.

   Starter proaktivt dialoger med kunder og 
medarbejdere.

   Er en rollemodel for andre i forhold til 
professionalisme og integritet.

   Fremmer inkluderende adfærd. 

teamånd
    Er altid parat til at hjælpe andre.

   Værdsætter sine teamkammeraters 
arbejde og udtrykker sin  værdsættelse 
mundtligt eller skriftligt.

   Er en rollemodel for andre i forhold til 
ærlighed, ansvarlighed og integritet.

   Deler sin viden og sine færdigheder 
proaktivt og coacher andre til at præstere 
på et højere niveau.

Udviklingsparathed
   Er åben omkring fejl, parat til at lære af 

sine fejl og opsøger læringsmuligheder.

   Udvikler teamets medlemmer, uanset deres 
baggrund og ansvarsområder, og støtter 
dem i deres karriereudvikling.

   Udtænker innovative løsninger på ofte 
forekommende problemer for at forbedre 
måden, virksomheden styres på.

   Formidler kontakter og promoverer 
Sodexos serviceydelser og produkter 
proaktivt og med stolthed.  

sikkerhedsbevidsthe
   Bærer personligt beskyttelsesudstyr hele 

tiden og minder andre på at gøre det 
samme.

   Identificerer og rapporterer om farer på 
arbejdspladsen og griber ind, når det er 
muligt.

   Påtager sig lederrollen i forhold til at 
deltage i og motivere andre til at deltage 
i sikkerhedsmøder, sikkerhedstræning og 
kampagner.  

beskrivelse aF værdier

spirit of sodexo nomination Form

sæt kryds ud for de 
værdier, du nominerer 
ham/hende for: 

 service spirit    

 spirit of progress    

 team spirit       

 safety culture

inFormation om nominator

Fulde navn:

land/Zone:

afdelingens navn:

email:

telefonnummer:

inFormation om den nominerede

Fulde navn/title:

land/Zone:

afdelingens navn:

email:

telefonnummer:

Tak for din nominering. Riv venligst denne side af og læg den i stemmekassen.

trin 1:  tænk! Udvælg en 
person, som du vil nominere, 
og tænk over, hvilke værdier 
vedkommende har udlevet i hans/
hendes daglige arbejde. 

trin 2: skriv! Beskriv detaljeret, 
hvordan din kandidat har udlevet 
Sodexos værdier og giv eksempler 
på det.  

trin 3: aflever 
nomineringsblanketten! 
Aflever den udfyldte 
nomineringsblanket i 
stemmekassen før hver udløbsfrist. 
Sørg for at skrive tydeligt, så vores 
udvalgskomite kan læse, hvad du 
skriver.

hvordan nominerer jeg 
en kollega?

beskriv, hvordan din kandidat udlever de værdier, du nominerer ham/hende for. hvilken ekstraordinær 
indsats har personen gjort, som demonstrerer disse værdier?

sodexo- 
ånden Nomineringsproces

Vestregionens Remote Sites


