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Scaniro med i
fornemt selskab
n Nordjysk stålvirksomhed er
normineret til årets CSR People
Prize i kategorien virksomheder
under 100 ansatte.
Fjerritslevvirksomheden Scaniro har som en
af kun tre virksomheder vundet dommernes
anerkendelse og er blevet nomineret til årets
CSR People Prize. Med over 100 indstillede
virksomheder til årets to priser, er nomineringen
i sig selv en flot bekræftelse af Scaniros vedvarende CSR indsats.
Prisen bliver uddelt til virksomheder, der gennem

Scaniro er en af Danmarks førende fabrikationsvirksomheder inden for metalprodukter. Der
produceres og leveres avancerede produkter i
metal – primært til kunder i Danmark,
Skandinavien og Europa.

konkrete initiativer har vist social ansvarlighed i
både ledelsens visioner og i dagligdagen. Til-

Scaniro samarbejder bl.a. med Jammerbugt

knytning til lokalsamfundet samt velfungerende

kommune om at hjælpe ledige til at opnå eller

medarbejdere er vigtige parametre for Scaniro,

genskabe kontakt til arbejdsmarkedet. Det er

så det er en nominering, som virksomheden er

et arbejde som involverer alle medarbejdere på

meget glad for.

virksomheden.
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Selvom CSR People Prize er en flot nominer-

CSR People Prize overrækkes af
H.K.H. Prins Joachim ved CSR Award
Show i Holstebro den 30. oktober.
Scaniro deltager naturligvis i arrangementet, der også byder på seminar
med nationale og internationale talere

ing, arbejder vi ikke her på Scaniro med CSR
for anerkendelsens skyld, men fordi vi synes, at det er
det rigtige at gøre. Både for den enkelte ansatte, men
også for det lokalsamfund, som vi sætter så
stor pris på at være en del af.

– Direktør Michael Ranch Kornum

omfattende bl.a. tre danske ministre.

Virksomheden har mere
end 35 års erfaring med
fremstilling af kundespecifikke metalprodukter
og beskæftiger ca. 55
medarbejdere

Fakta om CSR People Prize
Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar der, for 4. år i træk, uddeler den eftertragtede
CSR People Prize. De har i over ti år arbejdet på at indsluse og fastholde socialt udsatte på
arbejdsmarkedet. Deres medlemmer er erhvervsfolk, der alle er udpeget af beskæftigelsesministeren og kommer fra nogen af Danmarks mest markante virksomheder.
Formålet med uddelingen af CSR People Prize, er at fremhæve de gode initiativer, erfaringer
og resultater, der skabes når en virksomhed påtager sig et socialt ansvar ift. at forebygge
medarbejder-nedslidning og arbejdsulykker, fastholde ansatte på arbejdspladsen og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

n CSR Awards: www.csrfonden.dk/csr-awards/csr-awards-2014.aspx
n Tilmeldte talere til seminar: www.csrfonden.dk/csr-awards/talere-2014.aspx
n CSR People Prize: www.csrfonden.dk/csr-awards/csr-prizes-2014.aspx

