Persbericht
Almere, … februari 2014
Wie is Jouw Leukste Collega?
Van 17 t/m 21 maart vindt De Week Van De Cateraar plaats. In deze week worden alle
cateringmedewerkers extra in het zonnetje gezet. Om hierop aan te sluiten is FNV
Catering op zoek naar leuke collega’s!

Heb jij een collega met wie je graag samenwerkt, die altijd klaar staat om je te helpen of van wie je
veel leert? Dan is dit jouw kans om jouw collega in het zonnetje te zetten! FNV Catering is op zoek
naar jouw leukste collega. Geef jouw top 3 aan van leukste eigenschappen met uitleg waar ‘Jouw
Leukste Collega’ volgens jou aan moet voldoen. In De Week Van De Cateraar zal de winnaar bekend
worden gemaakt!
Meld je leukste collega aan!
Geef je leukste collega op en maak samen kans op een dinerarrangement in een sterrenrestaurant
naar keuze! Je kunt je leukste collega opgeven t/m woensdag 12 maart 2014 via
www.fnvcatering.nl/leukstecollega.
De Week Van De Cateraar
Jaarlijks worden 20.000 cateringmedewerkers tijdens een speciale actieweek extra in het zonnetje
gezet. Op de website www.deweekvandecateraar.nl is alle informatie over de actieweek te vinden.
Ook op Facebook en Twitter worden tips, complimenten, foto’s en recepten gedeeld. De Week Van
De Cateraar is een initiatief van Veneca en FNV Catering.
FNV Catering
FNV Catering is de grootste vakbond voor werknemers in de contractcatering. FNV Catering
behartigt de collectieve belangen voor alle werknemers in de contractcatering op het gebied van
werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.
Veneca
De leden van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) zorgen voor een lekker
gevarieerd en duurzaam aanbod in eten en drinken in meer dan 4.000 bedrijfsrestaurants, scholen,
instellingen en vliegtuigen. Elke dag verzorgen onze leden twee miljoen maaltijden in Nederland. Met
gezonde, duurzame producten zorgen we voor vitale en gezonde medewerkers. En daarmee voor
een vitaal Nederland. Bovendien zijn alle leden van Veneca in het bezit van een Cercat-certificaat. Dat

geeft u de zekerheid dat de cateringorganisatie voldoet aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit,
hygiëne, voedselveiligheid en duurzaamheid.
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Foto: Fatima ,winnares 2013, en haar collega Henny (Sodexo Catering).
FNV Catering
Voor meer informatie over FNV Catering kijkt u op www.fnvcatering.nl. Voor meer informatie over
de actie ‘Jouw Leukste Collega’, kunt u contact opnemen met Harry de Wit, sectorbestuurder FNV
Catering, M 06 22492198.
Veneca
Neem voor nadere inlichtingen contact op met Jos van Straten, algemeen secretaris van Veneca.
Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
Telefoon: 0183-626172 www.veneca.nl www.deweekvandecateraar.nl

