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Fredericia-hotel nomineret til pris for socialt ansvar
En vedvarende og beundringsværdig indsats gennem mange år og over for en bred vifte af
udsatte grupper bringer nu Trinity Hotel & Konference Center i spil til CSR People Prize
2017. Den går til virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar.
”Vi gi’r af det, vi har.”
Det er en grundfæstet værdi hos Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia, som tager et stort
socialt ansvar for sine egne medarbejdere og omverdenen. Fredericia-hotellet har bl.a. adopteret en
specialklasse, hvor eleverne har autisme-diagnoser og har holdt juletræsfest for 120 gæster, som
ikke selv har råd til at holde jul.
Indsatsen bringer nu hotellet med helt frem i kampen om CSR People Prize, hvor Trinity er blandt de
sidste tre nominerede virksomheder i sin kategori. Prisen uddeles af VFSA – Virksomhedsforum for
Socialt Ansvar.
Skal give noget tilbage til samfundet
”Det ligger dybt i vort DNA, at vi skal have en arbejdsplads, hvor vi arbejder struktureret med at få
et godt arbejdsmiljø. Og så bygger virksomheden på kristne værdier, hvor vi er bevidste om, at vi
også skal hjælpe det samfund, vi er en del af,” siger Metha Palmus Hansen, PA og HR-konsulent hos
Trinity Hotel & Konference Center.
Adoptionen af skoleklassen betyder bl.a., at eleverne besøger virksomheden flere gange hvert år
gennem deres skoletid, og her lærer de om de forskellige job, der er på en arbejdsplads som Trinity.
”Det giver bare noget særligt at skulle fortælle om sit job til børn, som bare spørger om alt. Det er
lige ud af posen, og det er sjovt at være med til. Det giver en god stemning på arbejdspladsen, når
de er her,” siger Metha Palmus Hansen.
Positivt omdømme og godt for forretningen
Hun forklarer desuden, at Trinitys CSR-tiltag også smitter positivt af på virksomheden, der har et
godt ry i lokalområdet.
”Vi er i en branche, hvor der er rift om medarbejdere, og hvis vi kan få flere unge til at vælge fx
kokkefaget, så er det rigtig godt. Derudover har vi også store kunder, som kun handler med
virksomheder, der tager et socialt ansvar, så vi skal have en klar CSR-profil,” siger Metha Palmus
Hansen.
”Det er først og fremmest et spørgsmål om, at vi skal give noget tilbage til det samfund, vi er en del
af. Det var det også, da vi sidste år havde 120 gæster til en fantastisk juletræsfest, og bagefter var
vi alle sammen enige om, at det gør vi bare igen,” fortsætter hun.
Det skal give mening at gå på arbejde
At Trinity Hotel & Konference Center er et godt sted at arbejde kan bl.a. aflæses i sygefraværet og
trivselsmålinger. Den seneste sygefraværsprocent er på 2,5 procent, hvilket generelt er lavt.

”Vi er meget bevidste om, at vi skal have en arbejdsplads, hvor vi hele tiden giver hinanden god
arbejdslyst. Her er det allervigtigste, at der er en mening med éns job, og at der er en
sammenhæng med resten af virksomheden i det, man laver. Det synes jeg, vi er lykkedes godt
med,” siger Metha Palmus Hansen.
Nomineringen til CSR People Prize markerer ifølge Metha Palmus Hansen også, at Trinity har fat i
noget rigtigt.
”Alle mine kollegaer er bevidste om og stolte af Trinitys CSR-indsats. I direktionen kan vi få nok så
mange ideer, men medarbejderne skal jo være med på det og bakke op. Da vi fik at vide, at vi var
nomineret, kunne ingen af os få armene ned,” slutter Metha Palmus Hansen.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til
virksomheder med over 100 ansatte.
Trinity Hotel & Konference Center er nomineret i kategorien færre end 100 ansatte sammen med
Egon Olsen & Søn og Nordisk Tang.
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

