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Vores vision og vores værdier er et udtryk for selve Compass- ånden – hvad vi vil være, hvad vi tror på, og hvad vi
vil være kendt for. Compass-ånden er rettesnor for vores indstilling, vores handlinger og vores beslutninger.

Vores Vision

Vores Mission

Vi vil være en leverandør af måltidsservice og supportydelser i verdensklasse, kendt for suveræne medarbejdere, suveræn service og suveræne resultater.

Hos Compass stræber vi efter at tilbyde optimal
service på den mest effektive måde til gavn for vores
kunder, gæster, aktionærer og medarbejdere.

Vores Værdier

Vores Principper

Openness Trust
and Integrity

Passion for
Quality

Win through
teamwork

Responsibility

Can-do

Åbenhed, tillid og integritet.
Vi holder altid den højeste etiske og professionelle standard. Vi ønsker, at alle vores relationer skal være baseret på ærlighed, åbenhed
og respekt, og vi tilstræber indsigt og en åben
dialog.
Passion for kvalitet
Vi brænder for at levere services af højeste
kvalitet og er stolte over at kunne gøre det. Vi
stræber efter at gentage succeserne, lære af
fejltagelserne og udvikle idéer, innovationer og
metoder, som hjælper os til at blive bedre og
førende på vores marked.
Succes ved teamwork
Vi sætter pris på alle kollegers viden, personlighed og indsats, støtter hinanden og udveksler gerne gode tips indbyrdes for at nå vores
fælles mål.
Ansvar
Vi tager ansvar for vores handlinger, som individer og som gruppe. Vi vil bidrage positivt til
kundernes samt det lokale og det globale
samfunds sundhed og velbefindende – hver
dag og overalt.
Vi kan!
Vi har en positiv og kommercielt orienteret ”vi
kan”-attitude til de muligheder og udfordringer,
vi konfronteres med.

Vores sikkerhed, sundhed og miljø
– vi går aldrig på kompromis, når det gælder vores
kunders, gæsters og medarbejderes sundhed og sikkerhed og vores ansvar for den påvirkning, vores firma
har på miljøet.
Vores kunder og gæster
– vi vinder deres fortsatte loyalitet ved hele tiden at
bevise, at det er os, der er bedst til kvalitet, service,
merværdi og innovation.
Vores medarbejdere
– vi anerkender værdien af den mangfoldighed og det
engagement, som vores medarbejdere bidrager med.
Vi står for et stimulerende arbejdsmiljø, hvor alle har
mulighed for at udvikle sig, lære noget og få succes.
Vores vækst
– vi skaber værdi for vores aktionærer gennem en
disciplineret, bæredygtig vækst.
Vores fokus på resultater og effektivitet
– vi leverer højeste kvalitet og optimal service, samtidig
med at vi stræber efter at have de laveste omkostninger og at være den mest effektive leverandør.

