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Logistikkompagniet ApS – vinder af CSR People Prize 2016
Evnen til at forene virksomhedens vækst med inklusion af mange forskellige udsatte
grupper gør Logistikkompagniet ApS til vinder af CSR People Prize 2016 for mindre
virksomheder.
Hos Logistikkompagniet har man formået at koble virksomhedens vækst og fremgang tæt
sammen med inklusion af en lang række af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så
denne strategi på én gang er en del af virksomhedens værdigrundlag og forretningsmodel.
Virksomhedens evne til at inkludere en bred vifte af personer med fysiske, psykiske og sociale
udfordringer er imponerende, og det er blandt andet baggrunden for, at Logistikkompagniet er
en flot vinder af CSR People Prize for mindre virksomheder.
Juryen har lagt særlig vægt på Logistikkompagniets evne til at vækste, samtidig med at de
kan åbne dørene for mennesker, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Dette fokus udmønter sig i dag i, at virksomheden bevidst og strategisk rekrutterer fra disse
grupper på kanten af arbejdsmarkedet.
Eksempelvis samarbejder virksomheden med Greve Kommune om integrationsforløb for
flygtninge, hvor sprogundervisningen kombineres med praktisk indføring på arbejdspladsen,
hvor deres også tales dansk, hvilket har vist sig at være en stor succes. På samme vis
tilrettelægges særlige forløb for EGU elever, som mangler boglige og ofte også sociale
kompetencer. Logistikkompagniet insisterer således altid på at have EGU elever ansat.
Der er fokus på at udarbejde en plan for alle ansatte, som skal have meningsfulde opgaver,
hvor der skabes en progression, der styrker den enkeltes faglighed og sociale kompetencer.
Samtidig giver det virksomheden loyale medarbejdere. Det har vist sig som en god cocktail,
der gør det muligt for virksomheden at kombinere ønsket om at løfte et samfundsansvar i takt
med en imponerende forretningsmæssig vækst. Derfor er Logistikkompagniet vinder af CSR
People Prize 2016.

