HFS Group og Verdensmålene
Hos HFS Group har vi truffet et vigtigt valg. Vi vil være en aktiv del
af verdens vigtigste plan “FN’s 17 Verdensmål” og dermed erkende
vores ansvar, at være ansvarlige.
Vi vil være en del af verdens vigtigeste plan, der frem mod 2030 skal sætte en ny kurs mod
en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten vi bor på.
Planen rækker ud til os for at skabe en bedre verden og den har “3 ben” at stå på i form af
social, økonomisk og miljømæssig udvikling.
Hos HFS Group ved vi også, at verden forandrer sig hurtigere end den har gjort tidligere.
Vores kunder afspejler selvfølgelig tidens tendenser og her peger alt i retning af et større
fokus på ansvarlighed og bæredygtighed. Man kan ikke længere gemme sig bag ved
“Business as usual”, det gennemskuer de nye generationer hurtigt og de handler der, hvor de
kan møde deres egen holdning og ser sig selv i et ansvarligt samarbejde/køb - ellers dur det
bare ikke.
HFS’s forretningsmodel handler primært om glade mennesker, der ser sig selv som
transparente, ansvarlige og passionerede, som via sig selv, som det gode eksempel, ved, at
arbejdet med grøn omstilling er det præcise svar på vækst idag og i fremtiden.
Men alting har en begyndelse, og det at arbejde med Verdensmålene er jo en process, der
aldrig stopper.
I 2021 har HFS Group valgt at fokuserer på 3 Verdensmål, der tager afsæt i det sociale
område, med fokus på at være en attraktiv arbejdsplads og en spændende og visionært
forretning at samarbejde med.
Vi glæder os til 2021, hvor vi vil indarbejde en grøn strategi med focus på målbare tiltag
omkring medarbejderudvikling, spild/affaldssortering og opgaveplanlægning. Det bliver
meget vigtigt at vores kunder, leverandører og andre interesserede, kan følge med i vores
bæredygtige udvikling og at de også ser styrken i at samarbejde med os og blive en vigtig
del af fremtidens bæredygtige værdikæder sammen med HFS Group.
Vi ser også frem til at MËRK Design & Innovation hjælper os videre med den fantastiske
proces med Verdensmålene vi er i fuld gang med.

Vores 3 Verdensmål i 2021
3. Sundhed og trivsel
Dette mål omhandler arbejdsmiljø, reduktion af ulykker, sundhedsskadelige stoffer, tunge
løft, nedslidning og psykisk arbejdsmiljø. APV er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejdet.
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
HFS’s medarbejdere er overenskomstdækket med 3F og uddanner selv serviceassistenter.
Ekstra fokus på ledelsesadfærd som understøtter og udvikler den enkelte medarbejder og
sikrer en målrettet understøttet hjælp til ansættelse og vejledning af personer fra kanten af
arbejdsmarkedet.
12. Ansvarligt forbrug og produktion
HFS Group arbejder målrettet på at begrænse brugen af plast i arbejdet og man vælger
såvidt det er muligt kun svanemærkede rengøringsmidler/produkter. HFS Group yder en stor
indsats for overfor reduktion af madspild og er certificeret Refood.

