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Beck Pack nomineret til CSR People Prize 2014
Rønne-virksomheden Beck Pack Systems A/S passer godt på medarbejderne. Det
bringer nu virksomheden i spil til CSR People Prize.
”Der er mere energi i glade medarbejdere, det giver en højere produktion, og det er med til at
forbedre vores konkurrenceevne."
Det er kort fortalt grunden til, hvorfor det er en god ide for virksomheder at investere i
medarbejdernes trivsel. I hvert fald, hvis man spørger Peter Vesløv, direktør for
emballagevirksomheden Beck Packs Systems A/S i Rønne.
Og tørre tal understøtter ordene. Beck Pack kom fra et skidt udgangspunkt i 2006 med højt
sygefravær og økonomisk underskud. Men herfra valgte man at investere massivt i
virksomhedens sociale ansvar, og i dag kan virksomheden fremvise økonomisk vækst, høj
medarbejdertrivsel, lavt sygefravær og lav personaleomsætning.
Og det er nogle af årsagerne til, at Beck Peck Systems er nomineret til CSR People Prize. Det
er VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der står bag prisen, som uddeles for 15. år i
træk, og Peter Vesløv ser nomineringen til prisen som en anerkendelse af virksomhedens
indsats.
”Vores medarbejdere bliver i hvert fald bekræftet i, at det er en arbejdsplads, hvor det er godt
at være. Vi er stolte af at være med i slutspurten, og det giver lige lidt ekstra energi i
hverdagen. Det kan vi også mærke i lokalsamfundet, hvor der bliver lettet på hatten over
vores indsats,” siger Peter Vesløv.
Tager socialt ansvar på en lang række områder
En stor del af medarbejderne hos Beck Pack har fysisk arbejde, og derfor er slidskader noget,
der holdes et vågent øje med. Det forebygges fx gennem nedsat arbejdstid eller intern
jobrokering i virksomheden så medarbejderen får et job, som er mindre fysisk krævende.
I det hele taget tager bornholmer-virksomheden et socialt ansvar på en lang række områder,
bemærker juryen bag CSR People Prize.
Beck Pack Systems har bl.a. også fokus på opkvalificering og uddannelse af medarbejderen, så
både virksomheden og medarbejderne begge er godt rustet til at møde fremtiden.
Derudover har Beck Pack medarbejdere ansat i fleksjob, og gennem et samarbejde med
dagtilbuddet Sandemandsgården har også udviklingshæmmede fået lov til at snuse til
arbejdsmarkedet ved at løse forskellige pakkeopgaver for Beck Pack.
Prins Joachim overrækker prisen
CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prins Joachim ved det store gallashow CSR Awards, som i
år afholdes d. 30.-31. oktober i Holstebro.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte,
dels til virksomheder med mere end 100 ansatte.

Beck Pack Systems er nomineret i kategorien -100 ansatte sammen med Scaniro i Fjerritslev
og Dronning Louise Restaurant i Esbjerg. Sidste år gik CSR People Prize til ATP og A/S Bevola
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FAKTA OM CSR PEOPLE PRIZE:
 VFSA har i over 10 år arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på
arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at uddele den prestigefyldte hæderspris
CSR People Prize.


Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig social
indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har
vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.



Med deres historier kan vi inspirere andre virksomheder til at tage små og store skridt
inden for virksomhedernes sociale ansvar.



CSR People Prize bliver, sammen med en række andre priser inden for CSR området,
overrakt ved det store CSR Awards 2013, der afholdes den 30. og 31. oktober. Læs
mere om CSR Awards på www.csrfonden.dk og www.vfsa.dk.

FAKTA OM VFSA:
 VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar står bag prisen, der er en del af VFSA’s
samlede strategi for at sætte socialt ansvar på dagsordenen og rådgive
beskæftigelsesministeren om emnet.


VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.



Sven A. Blomberg, formand for BRFkredit og viceordførende direktør i Jyske Bank, er
formand for VFSA, mens de øvrige medlemmer tæller ledere fra bl.a. Falck, Grundfos,
og DFDS.

FAKTA OM CSR AWARDS 2014:
 CSR Awards 2014 bliver afholdt i Holstebro Musikteater d. 30.-31. oktober, hvor der vil
være en række inspirerende workshops og internationale talere inden for CSR-området.


CSR Awards er arrangeret af CSR Fonden, som blev stiftet i 2011. Fonden har til formål
at fremme synlighed for dansk samfundsansvar så bredt som muligt.



Foruden CSR People Prize uddeles der også en række andre priser til CSR Awards. Du
kan se et nærmere program for CSR Awards på CSR Fondens hjemmeside.



I CSR Fondens bestyrelse sidder ISS-direktør Maarten van Engeland (formand), partner
hos Bruun & Hjejle advokater, Christian Johansen, partner hos KPMG Christian Honoré,

professor ved Københavns Universitet, Linda Nielsen, Annette Stube, Group
Sustainability Director hos A.P. Møller Mærsk samt skuespiller Connie Nielsen.
Læs mere på www.csrfonden.dk

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) består af en række danske erhvervsledere, som personligt er udpeget til at rådgive
Beskæftigelsesministeren i spørgsmål om virksomheders sociale ansvar.
VFSA’s hovedformål er at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system, og inspirere flere virksomheder til at gøre
en indsats for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. via uddelingen af CSR People
Prize til socialt ansvarlige virksomheder, samt ved iværksættelsen af nytænkende projekter, så som High:Five og Route 25.
Læs mere om de enkelte VFSA medlemmer, CSR People Prize og VFSA’s andre aktiviteter på:

www.vfsa.dk

