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ISS rankas som världens bästa
outsourcingleverantör för andra året i
rad!
För andra året i rad har ISS rankats som världens bästa outsourcingleverantör
av The International Association of Outsourcing Professionals (IAOP).
ISS lyckas försvara sin position som världens bästa outsourcingföretag i
konkurrens med andra globala outsourcingföretag som Accenture, Johnson
Controls, CBRE, Capgemini och Aramark.

Den internationella specialistjuryn har bedömt de deltagande företagen
enligt ett antal parametrar. ISS fick högsta möjliga poäng från samtliga
jurymedlemmar avseende storlek och tillväxt, kundreferenser, organisatorisk
kompetens och ledarskap.
- Det var mycket tydligt när vi granskade ISS ansökan att de har gjort en
enorm investering inom de områden som vi utvärderar, och de spelar
verkligen i högsta divisionen när det gäller att visa att de är bäst i världen
inom samtliga områden, säger Michael Corbett, IAOPs ordförande.
Hela listan med rankingen publiceras i en specialutgåva av tidningen Fortune
500 idag.
Jeff Gravenhorst, koncernchef på ISS, lyfter fram sina 529 199 kollegor som
nyckeln till framgång:
- Jag är så stolt över mina kollegor runt om i världen. Deras förståelse för hur
våra tjänster stöder kundernas verksamhet, i kombination med deras starka
engagemang i leveransen av dessa kvalitetstjänster varje dag, är det som gör
våra kunder glada och nöjda. Jeff fortsätter:
- Vi kommer att använda det uppsving som vi får från detta erkännande för
att ytterligare stärka våra ansträngningar att ta hand om våra kunders
fastigheter och stötta deras verksamheter.
Utöver utmärkelsen som # 1 på listan över världens bästa
outsourcingleverantörer, fick ISS motta ytterligare ett antal utmärkelser i
underkategorier såsom ‘Leaders in overall revenue’, ‘Leaders in No. of Centers
Worldwide’, and ‘CSR in Outsourcing’.
I en tid när det finns ett växande behov av att outsourca tjänster, har
oberoende bedömningar och ranking av outsourcingleverantörer och
rådgivare "blivit ovärderliga referensverktyg för att hjälpa företag att
utvärdera leverantörer," säger Debi Hamill, VD för IAOP.
"Då utvecklingsekonomier förväntas hög tillväxt och den globala ekonomin
accelererar 2014, kommer det att vara viktigare än någonsin att välja rätt
outsourcingpartner,” menar Michael Corbett, ordförande för IAOP.

IAOP:s jury består av oberoende forskare från universitet och
handelshögskolor samt företrädare för näringsliv och kund.
För mer information:
ISS A/S Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, +45 38 17 62 05
IAOP Kate Tulloch-Hammond, Media & Communications, +1.845.452.0600,
ext. 122

About IAOP
The International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®) is the
global, standard-setting organization and advocate for the outsourcing
profession. With more than 120,000 members and affiliates worldwide, IAOP
helps companies increase their outsourcing success rate, improve their
outsourcing ROI, and expand the opportunities for outsourcing across their
businesses. To learn more, visit www.IAOP.org.
About ISS
The ISS Group was founded in Copenhagen in 1901 and has grown to become
one of the world’s leading Facility Services companies. ISS offers a wide
range of services such as: Cleaning, Catering, Security, Property and Support
Services as well as Facility Management. Global revenue amounted to DKK
78.5 billion in 2013 and ISS has more than 530,000 employees and local
operations in more than 50 countries across Europe, Asia, North America,
Latin America and Pacific, serving thousands of both public and private sector
customers. For more information on the ISS Group, visit www.issworld.com.

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11
000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk
omsättning är ca 4,6 miljarder SEK och kommer från en mängd
tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster,
fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS
unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen
personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT.
Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till
världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com.
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