
	
 
Pressmeddelande 21 december 2017 
 
 

 
 
 

Fontana certifieras med Great Place 
to Work® 
 
För familjeföretaget Fontana har det alltid varit självklart att vara en 
hälsofrämjande arbetsplats med glada medarbetare som trivs. Nu certifieras 
Fontana som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work.  
    
Att vara en god arbetsgivare ger idag en stor konkurrensfördel och bidrar till ett 
positivt arbetsgivarvarumärke. Fontana har alltid varit måna om sina medarbetare 
och har nu belönats certifieringen Great Place to Work®. Certifikatet delas ut till 
företag som ett resultat av den medarbetarupplevelse företaget skapar och den 
insats som görs av arbetsgivaren för att skapa en bra arbetsplats. 
 

– Vi är otroligt stolta att ha uppnått ett så bra resultat och så glada för det fina 
betyget vi fått från våra medarbetare. Personal är en av de viktigaste faktorerna  
till att vi lyckats skapa ett bra företag att arbeta på. Vi jobbar kontinuerligt med  
att förbättra oss så att våra medarbetare ska fortsätta trivas hos oss, säger Loizos 
Papadopoulos, VD för Fontana. 
 
Certifieringen innebär också att Fontana även deltar i Great Place to Works 
fortsatta rankningsprocess för Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017, som presenteras 
under våren 2018. 
 

– Det råder stor konkurrens i att attrahera nya medarbetare och därför känns det 
extra roligt att Fontana ligger i framkant när det gäller att rekrytera, utveckla och  
 



	
 
framför allt behålla vår kompetenta och lojala personal, säger Corina 
Papadopoulou, kommunikationsansvarig hos Fontana. 
 
Certifieringen sker genom en utvärderingsprocess där alla organisationer som 
uppnår en internationell standard erhåller ett certifikat. Vilka organisationer som 
tilldelas certifieringen avgörs genom årliga medarbetarundersökningar för vad 
som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Standarden bygger på mer än 25 års 
forskning och analys och miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. 
 
För mer information kontakta gärna: Emelie Engström, presskontakt Fontana 
på mobil: 072-886 98 00 eller mail: emelie@editk.se.  
	
Fontana Food AB är ett familjeföretag och sedan starten 1978 har familjen 
Papadopoulos varit ambassadör för mat från Grekland, Cypern och länderna kring 
Medelhavet i Sverige. Fontana har alltid arbetat för ett hållbart samhälle när det 
gäller både människa, djur och natur. Detta är något som grundaren Frixos 
Papadopoulos alltid värnat om, långt innan det hamnat i dagens fokus och 
samhällsdebatt. Fontana drivs idag i andra generationen med sonen Loizos 
Papadopoulos i spetsen. 
	


