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DK Company kandiderer til pris for sit store sociale ansvar
Modevirksomheden DK Company tager hånd om medarbejderen, og har bl.a. ansat en
spirituel coach, som hjælper med at skabe balance mellem arbejde og familieliv. Ikastvirksomheden er nu nomineret til CSR People Prize 2017, der går til virksomheder, som
løfter et særligt socialt ansvar.
Historien om DK Company er historien om en modevirksomhed, der startede fra nul i 2001, og som
nu har vokset sig stor med en milliardomsætning og 2.200 ansatte. I virksomhedens portefølje er
kendte tøjmærker som Matinique, Gestuz og Karen by Simonsen.
Samtidig er det historien om en virksomhed, der gerne tager utraditionelle metoder i brug for at
drage omsorg for medarbejderne og fastholde dem i virksomheden. Virksomheden har bl.a. ansat en
spirituel coach.
Langvarige relationer til medarbejderne
”Vi vil gerne have langvarige relationer til vores medarbejdere, og det handler i høj grad om, at vi
behandler hinanden godt. Det gælder både kunder, leverandører og medarbejdere. Vi har fokus på
det hele menneske, og arbejde og privatliv skal hænge sammen. Så skaber vi win-win for hinanden,”
siger grundlægger og CEO stifter Jens Poulsen.
Coachen kommer i Ikast-virksomheden tre gange om ugen og arbejder bl.a. med coaching, laver
øvelser for de ansatte og har fortrolige samtaler med medarbejderne.
”Nogle ting kan man ikke forklare, men det giver bare noget, at arbejde med god energi. Stress
kommer ikke nødvendigvis kun fra arbejdet, men måske er der noget i privatlivet, der ikke kører. Og
så er jeg overbevist om, at det giver noget, at de kan tale med vores coach og få nogle metoder til
at tackle det, der giver stress,” siger Jens Poulsen.
Medarbejdere skal vokse som en blomst
DK Company har desuden stærkt fokus på medarbejderes tilbagevenden efter sygdom og på
kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere.
Ifølge Jens Poulsen er det afgørende hele tiden at udvikle sine medarbejdere for ikke at afvikle dem.
DK Companys logo er en blomst, og virksomheden arbejder ud fra det, de selv kalder ”Blooming
Concept”.
”Hvis man skal skabe langvarige relationer til andre mennesker, så skal de behandles som en
blomst. De skal plejes, vandes og have den rette opmærksomhed. Medarbejderne er rødderne på
blomsten, og hvis rødderne er stærke, så vokser blomsten sig stærk, og man kan have den længe,”
siger Jens Poulsen.
Win-win for samfundet
Juryen bag CSR People Prize bemærker desuden, at DK Company har et stærkt samarbejde med
Jobcenter Ikast-Brande, hvor virksomheden tager imod en bred vifte af mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet. Herunder udsatte unge, flygtninge, personer med handicap og langtidsledige.

”Jeg har det sådan, at vi i stat, kommune og virksomhed har en forpligtelse til at hjælpe hinanden.
Det er win-win for samfundet, når vi skaber job til de her mennesker, og jeg oplever en enorm
taknemmelighed og stolthed, når det lykkes. Det smitter af på hele virksomheden,” siger Jens
Poulsen.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til
virksomheder med over 100 ansatte.
DK Company er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med Elite Miljø og NCC
Danmark.
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

