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VERDENSMÅL 8:
 

ANSTÆNDIGE JOBS OG 
ØKONOMISK VÆKST

Det at skabe nye arbejdspladser er en naturlig del af vores 

udvikling. Anstændige jobs og økonomisk vækst hænger derfor 

tæt sammen med virksomhedens internationalisering og 

virksomhedens udvikling de seneste år.  

8.2: Optimeret design og produktion

Vores økonomiske vækst er funderet på vores kontinuerlige 

fokus på forbedringer. Det gælder såvel i selve konstruktions-

designet som i produktionen. VI har fokus på hvordan moderne 

teknologi kan forbedre vores performance og sikre ansvarlighed 

overfor miljøet.

8.4: Flere unge i beskæftigelse

Det er en hjertesag for os at være med til at introducere de unge 

mennesker til et langt liv på arbejdsmarkedet. Med en stærk arbejds-

moral, vilje af stål og synlige resultater i hverdagen, får vi dem til at 

vokse både fagligt og personligt. Det er nogle gange bøvlet – men 

det er et ansvar, vi tager meget seriøst, og som er kernen i vores 

DNA. Det er vores bidrag til at reducere andelen af unge, der ikke er i 

beskæftigelse eller under uddannelse.

8.6: Ressourceudnyttelse gennem konstruktionsoptimering

Hos Give Steel forsøger vi altid at optimere vores stålkonstruktioner 

samt vores arbejdsgange og processer. Det indebærer også at se 

efter teknologiske muligheder, der kan give os optimeringsfordele og 

skåner miljøet. Ved hjælp af digitale og teknologiske opgraderinger 

er vi i stand til at lave mere nøjagtige udregninger, der optimerer 

materialeforbruget, produktionstiden og transporten. Dermed 

reducerer vi vores ressourcespild og enhver unødigt CO2-udledning. 

Vi genbruger, hvor vi kan og forsøger at få mest muligt ud af de 

ressourcer, vi bruger. Vores produktion er i en transformationsproces 

mod en klimabevidst tilgang, hvor vi har fokus på genbrug, investerer 

i robotter og anvender vandbaseret maling.

8.8: Lige rettigheder og godt arbejdsmiljø

Alle medarbejdere i Give Steel har lige rettigheder og får overens-

komstmæssig løn, ligesom et sikkert, stabilt og anerkendende 

arbejdsmiljø er et must. Vi tror på værdien af at give mennesker 

en chance. Derfor har vi et samarbejde med High:five, der hjælper 
tidligere kriminelle med integration på arbejdsmarkedet.  

OPSUMMERING
•   Vi skaber anstændige jobs til 

udfordrede unge så, de får en 

chance på arbejdsmarkedet.

•   Vi giver tidligere straffede en 

chance for at komme tilbage 

på arbejdsmarkedet. 

•   Gennem øget eksport og fokus 

på konstruktionsoptimering         

skaber vi økonomisk vækst                  

i virksomheden.

• Gennem teknologisk 

opgradering af materiel 

og en innovativ tankegang 

til konstruktionsdesign 

skaber vi CO2-optimerede 

løsninger og opnår højere 

økonomisk produktivitet i hele 

projektfasen.

FN’s VERDENSMÅL 8: 

Decent work and economic growth

8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet 

gennem diversificering, teknologisk opgradering 

og innovation, blandt andet gennem fokus på høj 

værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. 

 

8.4 Indtil 2030 gradvist forbedre den globale 

ressourceudnyttelse indenfor forbrug og produktion, og 

forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse 

i overensstemmelse med den 10‑årige ramme for 

”Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion” 

med de udviklede lande i spidsen. 

 

8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i 

beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt 

reduceres. 

8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes, og et 

sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal 

fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige 

migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold. 

VORES MÅL, VERDENSMÅL 8

Verdensmål 8 har fokus på vedvarende vækst og bæredygtighed 

hos virksomheder samt at sikre, at alle arbejder under anstændige 

kår. Hos Give Steel er eksport og bæredygtig vækst 

en forudsætning for vores videre udvikling. 

Konstruktionsoptimering er et stategisk fokus 

og derfor sikres fastholdelse og udvikling af 

disse kompetencer i virksomheden. Det sker 

gennem sidemandsoplæring af nye medarbejdere, 

kompetenceudvikling hos ansatte ingeniører og 

vidensdeling mellem medarbejdere. 

Det er vores mål at alle nye ingeniører skal besidde 

denne kompetence

Vi vil ansætte flere lærlinge. Målet for 2020 er at 
komme op på 25 smedelærlinge, 2 montagesmede, 

2 automatikteknikere samt 1 ernæringsassistent.

Vi vil reducere ressourcespild og dermed 

unødig CO2 belastning på vores lokationer og 

byggepladser.


