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Palsgaard A/S er nomineret til CSR People Prize 2014
Lavt sygefravær, kompetenceudvikling af alle medarbejdere og udsatte ledige i
praktik. Palsgaard A/S har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og derfor er
virksomheden nu med i slutspurten om CSR People Prize.
Palsgaard A/S er nu blandt de nominerede til CSR People Prize 2014, som uddeles til
virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. Det er VFSA – Virksomhedsforum for Socialt
Ansvar, der står bag prisen, som uddeles for 15. år i træk.
At en virksomhed tager hånd om sine medarbejdere og viser et ansvar over for det
lokalsamfund, den er en del af, er for Palsgaard A/S en selvfølge og en helt naturlig del af
virksomhedsdriften.
Det mener Jakob Thøisen, direktør for Palsgaard A/S, der fremstiller ingredienser til fødevarer.
Virksomheden, som har hovedsæde i Juelsminde, har ca. 250 ansatte i Danmark samt 150
ansatte i 13 datterselskaber i udlandet.
”Helt siden virksomhedens grundlæggelse i 1908 har grundlæggeren Einar Schou lagt vægt på
medarbejdernes trivsel. Til jul uddelte han pakke med grisekød til medarbejderne, så alle
kunne have en god jul, og han oprettede et bibliotek til medarbejderne og lokalbefolkningen.
Det er en del af virksomhedens historie, det er noget, vi altid har gjort, og i dag kalder vi det
så CSR,” siger Jakob Thøisen.
Skal betale tilbage til lokalsamfundet
Juryen bag CSR People Prize har bemærket, at Palsgaard A/S har fokus på bl.a.
kompetenceudvikling af ufaglærte med fx læse- og skrivevanskeligheder eller som mangler itkundskaber. Nogle medarbejdere ønsker ikke kompetenceudvikling, men her forsøger ledelsen
alligevel at skubbe lidt på i de årlige MUS-samtaler for at få medarbejderne til at indse, at det
er nødvendigt for fortsat at være en del af et arbejdsmarked, som hele tiden udvikler sig.
Virksomheden har også et stærkt samarbejde med Jobcenter Hedensted om fastholdelse af
medarbejdere, der er i fare for at glide ud ad arbejdsmarkedet, og virksomheden tager
desuden ledige i virksomhedspraktik med henblik på at afklare deres arbejdsevne.
”Vi føler, at vi har et ansvar at leve op til over for lokalområdet, og derfor skal vi også gøre
vores til, at nogle, som står uden for, kan komme ind på arbejdsmarkedet. For os giver det
noget mangfoldighed at have mange forskellige typer mennesker på arbejdspladsen,” siger
Jakob Thøisen.
Palsgaard A/S udmærker sig desuden som en virksomhed, hvor der er et stærkt tillidsforhold
mellem medarbejdere og ledelse, og medarbejderne holder sig ikke tilbage for at gå til ledelse
eller HR, hvis de er bekymrede for en kollega. Det afspejler sig også i et lavt sygefravær og lav
medarbejderomsætning.
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.
Palsgaard A/S er nomineret i kategorien +100 ansatte sammen med Arriva Danmark og MAN
Diesel & Turbo i Frederikshavn. 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

