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Ford-fabrikk blir julenissens verksted

En gang i året er det lekebiler, ikke ekte biler, som ruller ut av samlebåndet
på en av Fords fabrikker i Europa. Lekebilene er blant julegavene som blir
samlet og pakket inn av de ansatte og sendt til sykehus, barnehjem og andre
gode formål i Europa.

- Å se lekene komme ned samlebåndet er et herlig syn og de ansatte kommer
i ekte julestemning. Det er viktig at vi er et selskap som gir tilbake til
samfunnet og de som trenger det, sier ansvarlig for produksjon i Ford Europa,
Linda Cash.



Det er ikke bare lekebiler som blir pakket på samlebåndet denne ene dagen i
året. Både bøker, spill og andre leker blir også pakket inn av de ansatte.

Ansatte over hele Europa er nissens hjelpere

Gleden av å lage julegavene går på rundgang blant Fords europeiske
fabrikker. I år er det i Craiova i Romania, hvor B-Max og Fords prisbelønte 1-
liters EcoBoost-motor bygges, som har det ærefulle oppdraget. 

Men også ansatte ved Fords fabrikker i Tyskland, Spania og Storbritannia
støtter det veledige tiltaket og samler inn julegaver som skal hjelpe de
hjemløse og barn som ikke har det så greit.

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

https://www.youtube.com/watch?v=BuP2PLiiSJE
http://www.ford.no


Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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