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3 MÅL OG INITIATIVER
3.11	Gode jobs og godt arbejdsmiljø

Baggrund
Sikring af et godt arbejdsmiljø er helt centralt for
Reno Djurs, og siden virksomhedens etablering i
1996 har der været formuleret en klar målsætning
om en høj standard for arbejdsmiljø. Reno Djurs
har nedsat et Miljø- og sikkerhedsudvalg, hvor alle
arbejdsmiljørepræsentanter samt sikkerhedsleder
og arbejdsleder er repræsenteret. Det er Miljø- og
sikkerhedsudvalgets opgave at sikre, at arbejdet i
Reno Djurs foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt miljømæssigt forsvarligt. Der er en
løbende dialog mellem samtlige medarbejdere, der
bl.a. skal medvirke til at afdække muligheder for
miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.
Reno Djurs har gennem personalepolitikken tilstræbt at fastholde medarbejdere i virksomheden,
som for en kortere eller længere periode kan have
nedsat arbejdsevne eller evt. permanent nedsat
arbejdsevne. Vi har gennem mange år haft 3-5
medarbejdere ansat i skåne/fleksjobs.
Ved udbud af opgaver samt ved indkøb af materiel
og maskiner er der stillet arbejdsmiljømæssige
vilkår, der sikrer ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt ordentlige arbejdsvilkår.
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 Arbejdsmiljøforhold og sikkerhed er sammen med medarbejderne fortsat i fokus ved
planlægning af nye tiltag, indkøb af nyt materiel
og omlægninger i drift og anlæg.
 Reno Djurs har fortsat fokus på godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed gennem et tværgående
medarbejderudvalg for miljø, arbejdsmiljø og
sikkerhed.
 Reno Djurs vil fortsat have ansat mindst 3
personer med nedsat arbejdsevne.
 Ved valg af samarbejdspartnere vil Reno Djurs
lægge vægt på, at disse udviser en høj standard
for arbejdsmiljø. Ved udlicitering medtages
relevante vilkår om arbejdsmiljø og sikkerhed,
herunder krav om ordentlige arbejdsvilkår.
 Reno Djurs vil vedligeholde certificeret ledelsessystem for arbejdsmiljø.

 Reno Djurs kendetegnes ved at være en god og
sikker arbejdsplads med høj trivsel, hvor risiko for
nedslidning og sygdomme, der skyldes arbejdet,
forebygges.
 Arbejdsmiljø, sikkerhed og ordentlige arbejdsvilkår er også i fokus, når opgaverne løses af private
virksomheder.

Ressourcebehov
 Tiltagene forventes at kunne rummes indenfor de
nuværende budgetmæssige rammer.

