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hectas este de acum Vebego 
 

 

Stimați angajați, 

 

Este plăcerea mea să vă informez astăzi, că Grupul hectas a fuzionat la 1 ianuarie 2023, așa cum am 
anunțat în prealabil, cu compania noastră soră, Grupul Servico și s-a redenumit în Vebego – cum este și 
denumirea concernului nostru mamă din Regatul Țărilor de Jos. O imagine de ansamblu asupra noilor 

denumiri ale companiilor individuale și informații suplimentare cu privire la adaptare puteți găsi în 
continuare. 

 

Informare pentru angajații hectas Sicherheitsdienste și FAMA: 
În cazul subsidiarelor noastre hectas Sicherheitsdienste GmbH și FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles 
Facility Management mbH înregistrarea oficială în Registrul Comerțului nu s-a efectuat încă, ceea ce face 
ca schimbarea denumirii să nu fi intrat în vigoare. Ne așteptăm ca înregistrarea să aibă lor pe parcursul 
lunii ianuarie. Până când aceasta va avea loc, vom utiliza denumirile cunoscute anterior. 
 

Nu este necesară nicio modificare a contractului de muncă 

Contractul dvs. de muncă va continua, nu este necesară nicio modificare. Și locul în care munciți rămâne 
neschimbat. 

 

Vebego Deutschland - viitorul nostru 

Odată cu fuziunea și cu schimbarea denumirii firmei începe un nou capitol din istoria companiei noastre. 
Ca și Vebego Deutschland fi mai mari. Putem să ne folosim de sinergii și putem extinde posibilitățile de 
investiție, pentru a oferi clienților noștri cele mai bune servicii cu putință, iar dumneavoastră să vă putem 
oferi un loc de muncă sigur, cu o activitate interesantă și posibilități de dezvoltare. Conform mottoului 
Vebego „Great work“: muncă generatoare de plus-valoare atât pentru angajații, cât și pentru clienții 
noștri, dar și pentru societate.  
 

Ne bucurăm că vă putem fi alături pe acest drum.  
 

Cu stimă, 
 

 

 

Markus Breithaupt

CEO Vebego Deutschland 

Wuppertal, 13.01.2023 



Informații referitoare la schimbarea denumirii societății

hectas și Servico sunt  
Vebego Deutschland

Schimbările denumirilor companiilor hectas au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Din aceasta 

rezultă următoarele denumiri noi de companii.

Denumire veche

hectas Facility Services B.V. & Co. KG 

Forster Industrie- und Kesselreinigungsgesellschaft mbH

FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management mbH

hectas Sicherheitsdienste GmbH

Denumire nouă

Vebego Facility Services B.V. & Co. KG 

Vebego Industrial Cleaning Services GmbH 

Vebego Landscaping Services GmbH 

Vebego Security Services GmbH

Ce se schimbă

• Denumirea firmei

• Pagina de internet și adresa URL (vebego.de)

• Adresele de e-mail (prenume.nume@vebego.de)

• Logo-ul și branding-ul (sunt înlocuite în etape, pe o perioadă 

mai lungă de timp, de ex. pe îmbrăcămintea de lucru)

• Profilurile din rețelele de socializare (@Vebego Deutschland)

Ce nu se schimbă

• Contractele de muncă (ele continuă neschimbate) 

• Locul de desfășurare al activității

• Numerele de telefon și adresele filialelor

• Persoanele dvs. de contact pentru obiectul dvs.

Ce s-a schimbat ca urmare a modificării denumirii și ce nu s-a schimbat

Doriți să aflați mai multe despre noua Vebego 

Deutschland?

Urmăriți-ne în rețelele de socializare și vizitați pagina noastră de 

internet la vebego.de. Scanați pur și simplu codul QR și urmăriți canalul.

hectas Gebäudereinigungsservice GmbH își mai păstrează denumirea până în primăvara anului 2023, utilizează însă deja prezența de 

marcă a Vebego. Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG nu este afectată de modificarea denumirilor, deoarece se 

numește încă din 2022 Vebego.

În cazul în care aveți întrebări, persoanele de contact care vă sunt deja cunoscute vă stau la dispoziție.


