
 
 
 

 
 

PERSBERICHT 

Schiedam, 14 november 2014 

 

Ruim 570 jubilarissen zijn ster bij Facilicom 
 

Facilitair dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam organiseerde op 13 november 

in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen zijn jaarlijkse jubilarissenavond. Tijdens deze avond - die 

als thema 'U bent een ster bij Facilicom' droeg - werden ruim 570 jubilarissen in het zonnetje 

gezet. Dit jaar zijn 423 medewerkers 12,5 jaar in dienst, 128 personen 25 jaar in dienst en vieren 

er acht hun 40-jarige jubileum.  

 

Facilicom zet in op lange dienstverbanden 

Facilicom streeft naar long-time employment. “Door het binden van de medewerkers aan de organisatie 

kunnen wij kennis en ervaring vasthouden en de continuïteit bij de opdrachtgevers garanderen”, vertelt 

Martine Geurts, vice-president directeur van Facilicom. “Wij organiseren eens per jaar een speciale 

avond waarbij onze jubilarissen in de schijnwerpers worden gezet”. 

 

Persoonlijke betrokkenheid van de oprichter 

De oprichter van Facilicom, de heer Geurts (85), verzorgt het welkomstwoord en geeft zelfs een speech 

tijdens deze feestelijke avond. De heer Geurts blijft dat doen zolang zijn gezondheid dat toelaat. De 

heer Geurts is ervan overtuigd dat de medewerkers “de sterren zijn die Facilicom doen stralen”. En 

daar wil hij ze graag persoonlijk voor bedanken.  

 

Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
 
Facilicom Services Group 

Babette Sarlet, Manager communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 

Tel.:  010 - 298 1275 
Fax:  06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
 

 

 
Over Facilicom Services Group 
Facilicom Services Group is als grote, van origine Nederlandse facilitaire totaaldienstverlener actief in vestigingen in Nederland, België, 

Engeland en Frankrijk. Facilicom biedt werkgelegenheid aan ruim 30.000 medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de branches 



 
 
 
schoonhouden, beveiliging, bedrijfscatering, personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie en horecadiensten. Het bedrijf 
levert voor steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld in een geïntegreerd pakket. Facilicom biedt deze services aan 
via de facilitaire bedrijven Axxicom Personeelsdiensten, Breijer Bouw & Installatie, Gom Schoonhouden, Prorest Catering, Tapwacht Service 

& Techniek en Trigion Beveiliging. Facilicom Facility Solutions werkt met en voor opdrachtgevers aan totaaloplossingen in de facilitaire sfeer.  
Door de latere internationalisering heeft het bedrijf inmiddels gekozen voor de naam Facilicom Services Group. Sinds de oprichting in 1966 is 
het hoofdkantoor gevestigd te Schiedam.  

 


