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Fra gründer til nær 200 arbeidsplasser…..
EVAT – En Verden Av Tjenester, etablert på Fjell i Drammen av Edilberto Maldonado
Edilberto har etablert selskapet EVAT. Han er selv daglig
leder i sitt eget selskap med 8 avdelinger på Østlandet.
Det å drive et selskap som tar kundene på alvor og legger
forholdene til rette for at medarbeidere skal lykkes i jobben
var en stor motivasjon for å starte En verden av tjenester.
Vi lykkes med å ta kundene på alvor. Dette til tross for at vi
er nær 200 medarbeidere, betjener over 150 faste løpende
kundeavtaler. Vi har svært høy kundescore og svært liten
avgang.

Hilde Aronsen fra NAV – JOBBJAKTEN
presenterer flere aktuelle arbeidstakere for
bedriftseier Edilberto Maldonado….

Mange, - ja faktisk de fleste av de ansatte har innvandrerbakgrunn. EVAT vil samarbeide med Internasjonale
Drammen og NAV og har stadig behov for flere ansatte bl.a.
innen renholds-, kantine- og vaktmestertjenester.
Oppdragsmengden er stadig økende.

«Jeg ser daglig resultatet av reisen til mange gode kollegaer fra første møte, til
tryggheten kommer og blomstringen med mestringsfølelsen sniker ser frem,
alltid klare til å yte det lille ekstra for våre kunder. Den reisen elsker jeg»
avslutter Edilberto

Internasjonale Drammen hadde stand under Næringslivsdagen på Union
Scene i Drammen 20. september.
Mange bedrifter ser verdien av å
ansette flere med innvandrerbakgrunn. HR Direktør Olav Haraldseid
holdt et spennende og morsomt
foredrag om prestasjonsfremmende
mangfold… - som også inkluderer
ansettelse av søkere med innvandrerbakgrunn.
Fremtidens bedriftsledere ser
ressursene og lønnsomheten i
mangfoldet. Mangfold er lønnsomt,
gir konkurransefortrinn og tilgang til
nye markeder, sa Haraldseid

Stort frammøte på Frokostmøte i
Drammens Teater 7. september
«Lysten til å vinne må være større enn frykten for å tape», understreket
Terje Stykket.

JOBBJAKTEN fortsetter….
Hver 5. uke deltar 10 og 10 jobbsøkere på
Jobbjakten. I løpet av tre uker er målet at
alle deltakerne skal ut i arbeid.
Kurslederne er Rania og Hilde fra NAV i
samarbeid med Internasjonale Drammen.
Det er arbeidssøkere med
universitetsutdanning, faglærte og
ufaglærte. Internasjonale Drammen har
som mål å ta alle ressursene i bruk.
Vi trenger stadig bedrifter som har behov
for arbeidskraft fremover….
HAR DIN BEDRIFT BEHOV? TA KONTAKT!

