
CSR – kan socialt ansvar blive en god forretning?

Hør hvad Øens Murerfirma A/S får ud af at hjælpe udsatte unge i gang med en 
karriere. Hør om hvilke muligheder din egen virksomhed har for fx at få 
praktikanter og hjælpe udsatte medarbejdere – og hør hvordan socialminister 
Karen Hækkerup mener, at lokale virksomheder kan være med til at gøre en 
positiv forskel og tage socialt ansvar.

Onsdag den 24. april kl. 16.00 til 19.00 hos Øens Murerfirma A/S, 

Lindgreens Allé 12, 2300 KBH S (indgang langs gavlen til venstre) 

Program
16.00 Kaffe og kage
16.05 Velkommen v/Jan Elving, direktør og ejer i Øens Murerfirma A/S. Virksomhedens historie 

og hvorfor har virksomheden i gennem årene arbejdet med social ansvarlighed? Hvorfor 
vandt vi CSR Peoples Prize 2012? Hvorfor arbejder vi med social ansvarlighed og interessere 
os for udsatte unges vej ind på arbejdsmarkedet?

16.30 Spørgsmål
16.35 Øens Murerfirma og social ansvarlighed v/adm. Direktør René Colding, Øens Murerfirma A/S

Hvad er social ansvarlighed for os ? Hvordan hjælper vi de udsatte unge ind på 
arbejdsmarkedet ? Hvad får vi ud af det ? Vores gode råd til andre virksomheder, som gerne 
vil i gang med at tage socialt ansvar? Vores deltagelse i Virksomhedsforum for socialt vil i gang med at tage socialt ansvar? Vores deltagelse i Virksomhedsforum for socialt 
ansvar - VFSA 

16.50 Spørgsmål - Pause 
17.00 Hvad kan virksomheden gøre for at hjælpe medarbejdere i krise, kritisk sygdom, misbrug e.l.? 

Hvordan spotter man behovet for hjælp? Kan medarbejdere med nedsat arbejdsevne være 
god arbejdskraft? Hvilken hjælp og støtte kan man få? v/HK Consult, Birgit Kjersner

17.15 Spørgsmål
17.30 Videnpilot eller akademiker i praktik kan styrke virksomheden. Hvordan fungerer ordningerne?

Hvad er virksomhedens og akademikerens fordele? Hvordan kommer man i gang? 
v/Ballisager, Camilla Kornerup

17.45 Spørgsmål – pause
18.00 Hvordan kan mindre virksomheder være med til at gøre en positiv forskel og tage socialt 

ansvar? Eksempler til inspiration? Hvad kan man forvente af virksomhederne – og hvad får de 
ud af det? v/Socialminister Karen Hækkerup (S)

18.20 Spørgsmål 
18.30 Tid til netværk, sandwich og øl/vand
19.00-19.30 Mulighed for rundvisning i Øens Murerfirma A/S  

Tilmelding nødvendig: Alle virksomheder eller virksomhedsejere med adresse i Dragør kan deltage i 
mødet med op til to personer – tilmelding nødvendig. Der er begrænset deltagerantal, og medlemmer af 
Dragør Erhverv har fortrinsret til arrangementet. Tilmelding med navn, virksomhedsnavn, cvr og antal 
deltagere til dorit@dragoer-erhverv.dk

Øens Murerfirma vandt i 2012 CSR People Prize +100 for sit sociale arbejde.

www.dragoer-erhverv.dk


