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CSR I DITMER

Vi vil gøre
en forskel
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Fundamentet for Ditmer og
drivkraften for vores udvikling
er baseret på vores værdier.
Ansvarlighed, hjælpsomhed, ærlighed, nysgerrighed,
ambition og fællesskab, er med til at binde vores
organisation sammen på tværs, og støtte op om vores
interne samarbejde, og i det daglige samarbejde med
vores kunder.  
Vores værdier kommer hver dag til udtryk i vores
adfærd, væremåde og handlinger, og skal kunne mærkes hos både kollegaer, kunder og leverandører.
Som virksomhed ønsker vi at være i ambitiøs vækst,
men i lige så høj grad har vi fokus på, og vægter, at
være en virksomhed som agerer bæredygtigt og
ansvarligt i samfundet.
Ditmer er – som alle andre virksomheder – en del af
en større sammenhæng. Vi agerer i et samfund og i en
verden, hvor måden vi handler på, har en påvirkning.
Vi ønsker, at den påvirkning vi har, så vidt muligt bevæger samfundet i en bedre retning, og forbedrer vilkårene for det enkelte menneske.
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Vi er meget stolte af
alle vores produkter, der
i samspil med jer som
kunder, bidrager til flere
af FN’s Verdensmål.
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CSR i Ditmer
I Ditmer bestræber vi os på at være transparente og

til at sikre vores kontinuerlige arbejde med fokus på

åbne i vores samarbejde.

de områder, hvor vi kan gøre den største forskel på

Vores etiske retningslinjer afspejles i, hvordan vi sæt-

vejen mod Verdensmålene i det daglige arbejde.

ter retning og prioriterer vores opgaver. Vores Code

Vi er meget stolte af alle vores produkter der i

of Conduct er med til at tydeliggøre vores engage-

samspil med jer som kunder, bidrager til flere af FN’s

ment i CSR arbejdet, og den udvikling vi ønsker både

Verdensmål.

miljømæssigt, økonomisk og socialt, herunder ikke
at medvirke til krænkelse af menneskerettigheder.

Vores Agenda Suite støtter op om Verdensmål
16, idet den er med til at styrke de demokratiske

Den beskriver vores måde at drive forretning på, og

processer. EduAdm bidrager til verdensmål 4 om

belyser samtidig vores forventninger til både medar-

Kvalitetsuddannelse, idet produktet støtter op om

bejdere, kunder og leverandører.

elevernes uddannelsesforløb og administration af

Vi ønsker at bidrage til FN’s verdensmål for bære-

uddannelsesområdet.

dygtig udvikling, og har derfor udvalgt 5 Verdensmål

Fra 2021 glæder vi os meget over, at vi er sikret

med afsæt i de værdier Ditmer står for. Værdierne i

hosting service, der anvender strøm fra en bæredyg-

Ditmer skaber rammerne for vores beslutninger og

tig kilde, hvilket for IT-branchen er et meget vigtigt

prioriteringer. Verdensmålene giver os en guideline

skridt hen imod Verdensmål 7, Bæredygtig Energi.

Mål for 2021
I 2021 fortsætter vi med at integrere de
5 verdensmål i vores daglige arbejde.

Tiltag vi allerede har på vores agenda i 2021:
Vi vil gerne bidrage til at flere kvinder ansættes i IT-branchen.
Vi sætter derfor ekstra fokus på at belyse vores kvindelige
medarbejderes synspunkt på at være en del af organisationen.
Det er vigtigt at vores arbejde med CSR er synligt for vores
medarbejdere, internt i organisationen. Vi planlægger derfor
indretning af et CSR-område i Ditmer, med fokus på Verdensmålene, hvor medarbejdere får mulighed for at komme
med input og idéer til vores fremtidige arbejde.
Vi arbejder på et dokument der belyser vores generelle arbejde
med Verdensmålene, som vil blive integreret på vores hjemmeside.
Vi vil fortsat holde fokus på at identificere og anvende
nye muligheder for at reducere vores forbrug, både i vores
kerneforretning og i løbet af arbejdsdagen.
I vores kantinedrift kommer vi til at sætte yderligere fokus på
madspild og affaldssortering.
Vi ser frem til et spændende 2021, med fokus på Verdensmålene, miljøet, økonomien og sociale forhold, i et godt samarbejde med jer.
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Læs mere om hvordan
Ditmer arbejder med CSR på
www.ditmer.dk/om-os/csr

+45 87 34 44 54
info@ditmer.dk
www.ditmer.dk

