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MAN Diesel & Turbo Frederikshavn er igen nomineret til CSR People
Prize 2014
MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn er for andet år i træk nomineret til CSR People
Prize for sit store sociale ansvar, hvor virksomheden går stadig nye veje.
MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn er ligesom sidste år nomineret til CSR People Prize for sit
omfattende sociale engagement. Det er VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der står
bag prisen, som uddeles for 15. år i træk.
Sidste år var den frederikshavnske afdeling af MAN Diesel & Turbo, som udvikler og fremstiller
bl.a. skibsskruer, i spil til prisen for sit omfattende koncept til at forebygge stress samt et
stærkt fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Og nu har virksomheden med 425 medarbejdere udvidet paletten i forhold til at tage et socialt
ansvar.
”Vi har fortsat det arbejde, vi har gjort tidligere, og derudover har vi videreudviklet på vores
stresskoncept, som nu også bliver introduceret i MAN Diesel & Turbos andre afdelinger i
Danmark. Og så vil vi også gerne være med til at fortælle, at social ansvarlighed er godt for
forretningen, så jeg – og ikke mindst vores stresscoach Susanne Graae – har været med til en
del konferencer og møder i forskellige regi for at sprede budskabet,” siger Poul Knudsgaard,
direktør for MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn.
Vil uddanne flere til faget
Derudover tilbyder virksomheden sine medarbejdere at få udarbejdet en sundhedsprofil, man
kan få hjælp til livsstilsændringer og mindfullness-kursus. Alt sammen tiltag, der er en del af
MAN Diesel & Turbos work life balance-initiativer.
Gennem flere år har virksomheden desuden samarbejdet med jobcentrene om at indsluse
udsatte, tage ledige i praktik og ansætte personer med handicap.
Som noget nyt er Man Diesel & Turbo i Frederikshavn gået sammen med tre andre nordjyske
virksomheder om at ansætte en fælles lærlingekoordinator. Og det er der en særlig grund til,
forklarer Poul Knudsgaard.
”Vi kan se, at i fremtiden vil vi få problemer med at få medarbejdere til metalfaget. Så ved at
gå sammen med andre virksomheder om et strategisk lærlingeforløb, kan vi også gøre vores til
at få uddannet flere inden for faget,” siger Poul Knudsgaard.
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.
MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn er nomineret i kategorien +100 ansatte sammen med
Arriva og Palsgaard A/S. 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

