Werken bij Mars
Thriving People
Mars is een familiebedrijf en wil nog generaties lang chocolade blijven produceren. In
Nederland staat de grootste chocoladerepen fabriek ter wereld. Jaarlijks wordt hier
270.000 ton chocolade geproduceerd. Om dat voor elkaar te krijgen draait de
fabriek 24/7. Alleen tijdens Kerst en op carnavalsmaandag ligt de productie stil.
Vanuit Veghel wordt aan 60 landen chocolade geleverd. Met onze mooie merken
zijn we een wereldspeler. Om die positie te behouden hebben we de juiste
mensen nodig. Wat maakt werken bij Mars nu zo bijzonder? Mars
biedt je geen baan maar een loopbaan. Jouw
KWALITEIT
ontwikkeling staat centraal. Dat zie je
In alles wat wij doen, streven
terug op veel verschillende
wij de hoogste kwaliteit na.
manieren…

WEDERKERIGHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

VRIJHEID

EFFICIËNTIE

Wederkerigheid is het
business model voor ons
succes, we streven er naar de
meest mutual organisatie ter
wereld te zijn.

Mars neemt als bedrijf haar
verantwoordelijkheid in de
wereld en onze maatschappij.

We hebben vrijheid nodig om
onze toekomst vorm te
kunnen geven; we hebben
resultaat nodig om vrij te
kunnen blijven.

We maken optimaal gebruik
van grondstoffen, verspillen
niks en doen alleen waar we
het beste in zijn.

MARS INCORPORATED

MARS
NEDERLAND

Hoofdkantoor in McLean,
Washington D.C. USA.

GELIJKE
KANSEN

H&W PROGRAMMA

74/346

De gezondheid van Mars Associates staat centraal.
Een abonnement op de sportschool, een
stappenteller, yoga klassen en bootcamp trainingen
horen daar bij. Maar ook een programma om je
gewicht te beheersen of jezelf prettig te voelen
biedt Mars haar medewerkers aan.

Gewaardeerd om het
hoge percentage
vrouwen in
topfuncties.

ASSOCIATES

In circa 25 landen staat Mars op de ranglijst
van beste werkgever.

In totaal is Mars in 74 landen met meer
dan 346 locaties verspreid over de hele
wereld actief.

MARS UNIVERSITY

De plek waar je jezelf kunt blijven
ontwikkelen.

100.000

780

BESTE WERKGEVER

JIJ STAAT
CENTRAAL

147
GROW

Ieder jaar zet 10 tot 15% van
onze Associates een
vervolgstap in hun carrière
pad binnen Mars.

39

WAT MAAKT
ONS BIJZONDER?

Wereldwijd werken er in totaal meer
dan 100.000 Associates iedere dag aan
onze doelstellingen.

OPLEIDING

70

Mars biedt MBO’ers de mogelijkheid om hun
opleiding bij Mars voort te zetten.

Jaarlijks neemt Mars in
Nederland gemiddeld
70 nieuwe mensen aan.
Maar liefst 70% van alle
vacatures intern worden
opgevuld.

WERELDSPELER
Met 35% van ons verkoopvolume uit de VS
en 28% uit West-Europa, behoren we tot de
meest volwassen regio’s waarin Mars
opereert, maar ook Azië, Afrika en het
Midden-Oosten zijn opkomende gebieden
waar ons marktaandeel groeit.
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215
71

CULTURAL FIT

ENGAGEMENT

Jaarlijks meten we hoe betrokken
Mars Associates zich voelen en maken
we werk van de verbeterpunten.
Zodat Mars voor iedereen een fijne
werkplek is en blijft.

DE INFORMATIE OP DEZE INFOGRAPHIC IS EEN WEERGAVE VAN DE SITUATIE OP 1/1/2017. HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND. MARS NEDERLAND 2017

Niet alleen geschikt voor de
baan, maar pas je ook bij Mars?

INSPIRING LEADERS

Geleid door de Vijf Principes heeft de Familie Mars dit bedrijf
groot gemaakt. En nog steeds zijn zij de enige
aandeelhouder, wat Mars het grootste FMCG private
owned bedrijf maakt.

CHOCOLADE FABRIEK

Dagelijks produceren 780 Associates
in Veghel de heerlijkste
chocoladeproducten.

MARKETING & SALES
HOOFDKANTOOR

Ook het hoofdkantoor voor alle verkoop
binnen Nederland staat in Veghel.

R&D HOOFDKANTOOR

In een geheime omgeving die je nog het best
kunt vergelijken met het hoofdkantoor van Q
uit James Bond, werken 122 Associates aan
nieuwe recepten voor onze producten.

ITR HUB

55 ITR medewerkers, waarvan 39 in Nederland,
zorgen ervoor dat onze chocolade op alle
vliegvelden en duty free shops ter wereld te
vinden zijn.

FINANCE HUB

71 Associates vormen het financiële hart
van Mars. Ze bedienen een regio van
Parijs tot Vladivostok.

(FOOD) FABRIEK

Naast Veghel is er een productie locatie
in Oud-Beijerland waar al onze
foodproducten worden gemaakt.

ROYAL CANIN

In Veghel vind je ook het
hoofdkantoor van Royal Canin.

