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Collega in de schijnwerpers! 

Iedere maand  zal een collega zich voorstellen, waar ken jij ze 

van, wat ze doen de hele dag op het werk en een blik in hun 

persoonlijke leven. 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Of je het nu gelooft of niet, zo is het of misschien beter om te zeggen jij 
kunt het verschil maken, door op de juiste manier te handelen/werken 
ben jij als collega een hele belangrijke schakel in een gezond  bedrijf.    
Bedenk dat we het samen moeten doen! 

 

Denk en praat je graag mee in onze organisatie? We hebben plaats voor 
een aantal gemotiveerde collega’s in de ondernemingsraad. Er hebben 
zich al een aantal collega’s aangemeld maar mocht je interesse hebben 
meld je dan aan via de mail voor 15 september 2015. 

Mijn naam is Caroline van den Bor en ik ben in  januari 2009 bij Eurest in 
dienst gekomen. Ik begon als management assistent en heb intern     
gesolliciteerd naar een functie bij het toenmalige Inkoopsupport wat nu 
uitgegroeid is tot de Helpdesk Marketing en Inkoop. Ongeveer een jaar 
geleden ben ik verhuisd van de afdeling Marketing naar de Binnendienst 
en die ondersteunen mij nu een beetje met mijn werkzaamheden zodat 
als ik er een keer niet ben, zij mijn werkzaamheden (deels) kunnen   
overnemen.  
Mijn werkzaamheden zijn nogal breed. Mijn dagelijkse werkzaamheden 
bestaan uit o.a.  “mailings” uitsturen over assortiment / leveranciers 
wijzigingen, sluitings- en wijzigingsformulieren maken voor onze leveran-
ciers, salespromotions acties begeleiden, beantwoorden van vragen over 
DeliXl, Bunzl, Topbakkers of andere leverancier die wij hebben. 
Extra levering of afwijkende routedagen regelen voor een locatie bij 

DeliXl of Topbakkers, behandelen van klachten die we binnenkrijgen 
over een leverancier of product en deze begeleiden en monitoren, 
aanvragen nieuwe artikelen in behandeling nemen etc…..  

Bij mijn werk heb ik ontzettend veel contact met andere afdelingen zoals 
Marketing, Legal, Binnendienst, DeliXl en Bunzl en “last but not least” 
onze locaties in het hele land. De veelzijdigheid in het werk maakt het 
ook zo leuk. Elke dag is ook weer anders en maak ik weer nieuwe dingen 
mee.  
Locaties kunnen mij dus bellen of e-mailen (helpdeskmi@compass-
group.nl) voor vragen over al deze dingen. Omdat ik het in de ochtend 
(tussen 08:00 – 10:30) altijd druk heb adviseer ik de locaties altijd te        
e-mailen. Men hoeft niet bang te zijn dat ik het niet lees of dat het lang 
duurt, alle e-mails worden dezelfde dag gelezen!!  
Dus mocht ik even telefonisch niet bereikbaar zijn dan kun je een e-mail    
sturen.  
Ik werk van 8:00 tot 16:30 maar houd rekening ermee ik kan net als de      
locaties tot 14:00 uur een extra levering regelen bij DeliXl voor de vol-
gende dag en Topbakkers broodbestellingen erin zetten tot 15:00 uur!!
En ja de vraag wat zijn mijn hobby’s of wat doe ik als ik thuis ben: mijn 
werk is mijn grootste hobby, daarnaast houd ik van joggen, lezen en  
lekker uit eten gaan. 

Wil er nou niemand een taart verdienen voor de locatie? 

Wat moet je ervoor doen? 

Stuur 4 foto’s van je locatie met je locatienummer erbij naar  

ondernemingsraad@compass-group.nl 

Als je foto’s geplaatst worden in de nieuwsbrief sturen wij voor jou  

en je collega’s een heerlijke slagroomtaart naar je locatie! 

 

Denk je er wel eens over na dat als jij de nieuwsbrief ontvangt 

op je vestiging dat je deze doormailt naar je collega’s zodat ze 

hem thuis in de mail rustig kunnen lezen. 

Print je de nieuwsbrief ook uit voor je collega’s die niet de 

locatiemail lezen? 

Heb je tips voor de nieuwsbrief, laat het weten via de mail van 

de ondernemingsraad. 
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