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Nyskabende samarbejde bringer Elite Miljø i spil til pris
Elite Miljø har i partnerskab med Ikast-Brande Kommune og 3F skabt en ny
samarbejdsform, hvor udbud af rengøringsopgaven kombineres med en ekstra ordinær
indsats for at skaffe job til langtidsledige. Det er en model, som bringer Elite Miljø frem i
finalefeltet til CSR People Prize 2017, som går til virksomheder, som løfter et særligt
socialt ansvar.
Kan en virksomhed garantere et job til langtidsledige?
Det kan man hos Elite Miljø, der sammen med Ikast-Brande Kommune og fagforeningen 3F har
skabt en ny samarbejdsform, som kombinerer udbud af rengøringsopgaver med en aftale om at
skaffe job til langtidsledige.
Det nyskabende samarbejde betyder nu, at Elite Miljø, der har hovedsæde i Horsens, er nomineret til
CSR People Prize som en af de tre sidste i sin kategori. Det er VFSA – Virksomhedsforum for Socialt
Ansvar, som står bag prisen.
Garanteret job efter gennemført forløb
Modellen går kort sagt ud på, at kommunen betaler Elite Miljø lidt mere end det, det koster at få løst
sine rengøringsopgaver og til gengæld forpligter Elite Miljø sig i samarbejde med Ramsdal Gruppen
til at tage imod 15 langtidsledige i et kombineret klargørings- og praktik forløb.
Elite Miljø har valgt at give jobgaranti til de, som gennemfører forløbet, og hver gang en
gennemfører, bliver der visiteret en ny ledig til forløbet.
På kun ti måneder har syv gennemført forløbet og er ikke alene kommet i job, men er også blevet
selvforsørgende, og det er langt over forventning, siger Annette Vindstrup Jensen, regionsdirektør i
Elite Miljø.
”At have 15 personer i forløb ad gangen er et højt tal, og vore nye medarbejdere har brug for ekstra
støtte i den indledende fase. Det tætte samarbejde med Ikast-Brande Kommunes jobcenter og
Ramsdal Gruppen har været helt afgørende for de flotte resultater, det er gået fantastisk, ” siger
Annette Vindstrup Jensen.
Fremtidssikring af virksomheden
”For os er det her også en rekrutteringskanal, for når vi ser få år frem i tiden, så kan vi ikke hente
de medarbejdere vi har brug for ad de traditionelle kanaler. Men her får vi loyale, specialiserede
medarbejdere, så det har enorm værdi,” fortsætter hun.
De gode resultater skyldes ifølge Annette Vindstrup Jensen i høj grad også den buddy-funktion, som
er blevet skabt hos Elite Miljø. Fra første dag i jobpraktikken bliver de nye medarbejdere knyttet til
en buddy, som er en erfaren medarbejder. Og det er en ordning, som de erfarne medarbejdere også
har været meget glade for. De får et nyt ansvar, og de er med til at hjælpe en ny kollega til at
lykkes med at få job, og det skaber en enorm arbejdsglæde.
Annette Vindstrup Jensen er meget glad for, at Ikast-Brande Kommune havde modet og fremsynet
til at samarbejde på en ny måde.

Konkurrerer på andet end pris
”Det er meget tilfredsstillende, at vi har fundet en model, hvor det offentlige og private
virksomheder arbejder mere intelligent sammen, og hvor vi ikke kun skal konkurrere på pris, når det
kommer til udbud af rengøringsopgaven. Ikast-Brande Kommune opnår en endnu større værdi, når
Elite Miljø bringer et stort antal borgere fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse,” siger Annette
Vindstrup Jensen.
Foruden det nyskabende samarbejde med Ikast-Brande Kommune tager Elite Miljø også socialt
ansvar på en række andre områder. Virksomheden tager imod flygtninge gennem
integrationsgrunduddannelsen (IGU) og har et stærkt fokus på at forebygge sygefravær blandt
medarbejderne.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til
virksomheder med over 100 ansatte.
Elite Miljø er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med NCC Construction Danmark
og DK Company.
Prisen uddeles 7. november til CSR-konferencen Grib Verdensmålene!, som VFSA arrangerer i
samarbejde med DI og Global Compact. Tilmeld dig konferencen på DI.dk
Her vil omdrejningspunktet være FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter en fælles
dagsorden for virksomheder organisationer og regeringer.
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FAKTA OM VFSA og CSR PEOPLE PRIZE:


VFSA 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 nogle af de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.



VFSA har siden 1996 arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på arbejdsmarkedet. 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.



De indstillede virksomheders historier kan inspirere andre virksomheder til at tage små og store
skridt inden for virksomhedernes sociale ansvar.



Konference og prisuddeling finder sted 7. november i Industriens Hus på Rådhuspladsen i
København.



Juryen,
o
o
o
o
o

der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:
Mette Rønnau, direktør for videns- og netværkshuset Cabi (formand).
Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Facility Services A/S og formand for VFSA.
Lars Vester Pedersen, CEO Falck Assistance Nordic og næstformand for VFSA.
Morten Binder, direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Helle Holt, seniorforsker hos VIVE.

Læs mere om VFSA og de nominerede virksomheder på www.vfsa.dk

