
ISS maailman paras ulkoistamisten palvelutarjoaja
ISS vei toisena vuotena peräkkäin kärkisijan kansainvälisen ulkoistamisammattilaisten järjestön IAOP:n Global Outsourcing 100 -
listalla.

ISS on menestyksekkäästi puolustanut asemaansa viime vuoden ykkösenä Association of Outsourcing Professionals IAOP:n maailman parhaat
ulkoistamisen tarjoajat -kilpailussa. Tuloksena on jälleen kärkisija.

Kansainvälinen asiantuntijatuomaristo arvioi osallistujat kriteereillä, joita ovat koko ja kasvu, asiakasreferenssit, organisaation kompetenssi ja
johtaminen. ISS sai korkeimmat mahdolliset pisteet kaikilta tuomariston jäseniltä.

– ISS:n hakemuksesta kävi selvästi ilmi, että yhtiössä on tehty merkittäviä investointeja arviointikriteereinä oleviin kohteisiin. Tulokset osoittivat,
että ISS todella on maailman paras kaikilla arvioiduilla osa-alueilla, IAOP:n puheenjohtaja Michael Corbett toteaa.

ISS-konsernin toimitusjohtaja Jeff Gravenhorst haluaa tuoda esille kollegansa, 530 000 ISS:läisen, 
merkityksen menestyksen avaintekijöinä.

– Olen tavattoman ylpeä kollegoistani kaikkialla maailmassa. Heidän ymmärryksensä siitä, miten palvelumme auttavat asiakkaidemme
liiketoimintaa, ja vahva sitoutumisensa tuottaa asiakkaillemme laadukkaita palveluita joka päivä, on mahdollistanut tämän palkinnon saamisen.
Saamamme huomionosoitus kannustaa meitä entistäkin enemmän ottamaan vastuuta asiakkaittemme kiinteistöistä ja edistämään heidän
liiketoimintaansa, Gravenhorst sanoo.

– Palveluiden ulkoistamisen tarve on kasvussa. Kumppanin valinnassa korvaamattomina apuina ovat ulkoistamisten palvelutarjoajista ja
neuvonantajista tehdyt riippumattomat arvioinnit ja ranking-listat, IAOP:n toimitusjohtaja Debi Hamill toteaa.

IAOP:n palkintolautakuntaan kuului riippumattomia tutkijoita yliopistoista ja
kauppakorkeakouluista sekä eri toimialojen ja asiakkaiden edustajia.

Katso tästä vuoden 2014 Global Outsourcing 100 -lista. http://www.iaop.org/content/23/152/1793/
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International Association of Outsourcing Professionals ® (IAOP ®) on maailmanlaajuinen, ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö, johon
kuuluu yli 120 000 jäsentä ja alayhdistystä. www.IAOP.org.

ISS-konserni on perustettu Kööpenhaminassa vuonna 1901, ja siitä on kehittynyt yksi maailman johtavista kiinteistö- ja toimitilapalveluiden
tarjoajista. ISS:n monipuolinen palveluvalikoima sisältää siivouspalvelut, ruokailupalvelut, turvallisuuspalvelut, kiinteistön ylläpitopalvelut ja
tukipalvelut sekä kokonaispalveluratkaisut. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2013 oli 78,5 miljardia Tanskan kruunua (10,5
miljardia euroa). ISS työllistää yli 530 000 henkilöä yli 50 maassa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja
Tyynenmeren alueella, joissa ISS:llä on tuhansia julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita. www.issworld.com.

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme
henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista
arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli 534 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut on
osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. www.iss.fi, www.issworld.com


