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Pressmeddelande

BITE TAR SITT SOCIALA ANSVAR I SAMHÄLLET
BITE Mark & Anläggning AB värnar om alla sina medarbetare och har
ambitionen att vara en av de mest ansvarstagande och seriösa
arbetsgivarna i sektorn. Inom ramen för vårt CSR-arbete erbjuder vi våra
medarbetare hjälp att integrera sig i det svenska samhället.
Oavsett bakgrund, kulturell tillhörighet eller trosuppfattning, ska alla få samma
förutsättningar att starta ett nytt liv här i Sverige. Därför erbjuder vi nu våra
medarbetare med behov av att utveckla det svenska språket, språkkurser i
svenska som företaget står för, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
För oss är det viktigt att vi tar vårt arbetsgivaransvar och ger alla medarbetare
förutsättningar att utvecklas och lyckas på arbetet. Blir våra medarbetare
bättre blir företaget bättre, menar Patrick Harlaut, styrelseordförande och
ägare.
Det är så mycket mer än att bara lära sig förstå och prata det svenska
språket, de måste även kunna förstå beskrivningar, instruktioner, kunna prata
med beställare om uppdragen eller med medborgare som är nyfikna på vårt
arbete, fortsätter Dejan Zivkovic, ägare.
Men språkkunskaperna är även mycket viktiga för den enskilde individen, inte
bara det rent yrkesmässiga. Att exempelvis kunna prata med sin granne,
handla i butiker och att kunna besöka banken, är bara några saker som
underlättas i vardagen för de som deltar i detta, tillägger Johan Svärd,
produktionschef.
Bite har därför anlitat en SFI-språklärare som kommer till arbetsplatsen för
både individuell språkträning men också övningar i grupper beroende på
kunskapsnivå. På det viset utvecklar vi språkkunskaperna och våra
medarbetare får en lättare vardag och ett bättre liv här i Sverige tillsammans
med oss som företag, avslutar Jimmy Baker, VD.
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För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
Patrick Harlaut, styrelseordförande och ägare
070-607 78 18, patrick.harlaut@biteab.se
Dejan Zivkovic, ägare
070-736 14 05, dejan@biteab.se
Johan Svärd, produktionschef
070-575 66 66, johan.svard@biteab.se
Länkar:
http://biteab.se/nyheter/

Om oss:
BITE Mark & Anläggning AB är ett av Storstockholms ledande företag inom markentreprenader,
drift- och underhåll/markskötsel, finplanering och anläggningsarbeten. Vi har c:a 140 anställda,
omsätter närmare 400 miljoner kronor och är certifierade enligt BF9K. Som samhällsbyggare tar
vi ett stort socialt ansvar och erbjuder anpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
Vi arbetar framförallt med offentlig sektor och allmännyttor, byggherrar och större privata
fastighetsägare. Bland kunderna finns exempelvis HSB, IKANO, Botkyrkabyggen,
Stockholmshem och kommuner såsom Nacka, Botkyrka och Stockholms Stad.
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