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Sabis – Sveriges 6:e bästa arbetsgivare
Stockholmsbaserade Sabis är Sveriges sjätte bästa arbetsgivare, enligt Universums årliga
undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen bedömer medarbetarna sin
nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Det är
andra gången Sabis deltar i undersökningen, där hundratals företag från hela landet deltog i
kategorin ”Stora företag” med över 600 medarbetare. Sabis är det enda företaget från
restaurang, hotell eller dagligvaror som placerar sig på topp-50-listan i undersökningen och är
också ett av de få företagen som behåller sin topp-10 placering från föregående år.
Sabis är verksamma inom tre affärsområden – butik, restaurang och hotell & möten.
Familjeföretaget har cirka 600 medarbetare och arbetar efter visionen att skapa Sveriges
bästa kundupplevelser inom mat och möten.
– Vi är väldigt stolta över att åter igen återfinnas i toppen i ”Sveriges bästa arbetsgivare” Vårt
tydliga arbete med värderingar, ledarskap och arbetsmiljö fortsätter bevisligen att ge gott
resultat, säger bolagets VD, Caroline Cederblad.
– Ett starkt och trovärdigt Employer Brand är grunden för att behålla och attrahera rätt
talanger, vilket i förlängningen bygger en stark produkt, säger Claes Peyron, Managing
Director Nordics, Universum.
– Vi jobbar mycket med att tydliggöra och stärka den röda tråd som går genom allt vi gör, från
vårt kundlöfte till vårt arbetsmiljöarbete, oavsett affärsområde - säger Ingalill Szabela, HR-chef
på Sabis.
Den fullständiga rankingen finns på:
https://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2018/
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Om Sabis AB
Sabis (Slagteriaktiebolaget i Stockholm) är ett familjeföretag grundat 1874. Vi vill skapa
Sveriges bästa kundupplevelser inom mat och möten! Sabis har tre affärsområden: SABIS
BUTIKER med fem matbutiker, SABIS RESTAURANGER med 25 restauranger och 10 caféer
samt SABIS HOTELL & MÖTEN med tre hotell och två dagkonferensanläggningar. Vi
omsätter ca 1 miljard SEK och företaget har idag ca 600 medarbetare.

