Tämä sertifikaatti varmistaa yrityksen hallintajärjestelmän:

JOBmeal Oy
Päätoimipiste: Atomitie 5C, FI-003 70 Helsinki, Suomi
Lisä toimipisteitä liitteen mukaan sivulla 1

Sertifikaatin numero:
0083784
Alkuperäisen sertifikaatin
myöntämispäivämäärä:
28. maaliskuu 2006
Sertifikaatin myöntämispäivä:
5. marraskuu 2018
Sertifikaatin päättymispäivämäärä:
27. maaliskuu 2021

on Intertekin toimesta arvioitu ja ne on todettu täyttävän seuraavan
standardin mukaiset vaatimukset

ISO 14001:2015
Tämä hallintajärjestelmä kattaa seuraavat sovellukset:
Kuumajuoma-ja välipalaratkaisujen tarjoaminen automaateilla
työpaikoille ja julkisiin tiloihin

Thomas Andersson
MD, Business Assurance Nordics
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Tässä liitteessä luetellaan alla olevan organisaation hallintajärjestelmän sijaintipaikat

JOBmeal Oy
Tämä liite liittyy sertifikaattiin # 0083784 ja on vain voimassa sen kanssa
Voudinkatu 35 B, FI-21200 Raisio, Suomi
Lentokentänkatu 9 C, FI-33900 Tammerfors, Suomi
Vasaratie 19, FI-65350 Vasa, Suomi
Karvarinkatu 8, FI-60320 Seinäjoki, Suomi
c/o Schenker Cargo Oy, Teknikonkatu 5, FI-15520 Lahtis, Suomi
c/o Kiitoautot Oy Kolmisopentie 7, FI-70780 Kuopio, Suomi
c/o Kiitoautot Oy, Lukkotie 9, FI-80100 Joensuu, Suomi
Metsälehmuksentie 6, FI-40800 Vaajakoski, Suomi
Kasarmintie 23, FI-90100 Oulu, Suomi
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