
Munck Gruppen bidrager til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

I Munck Gruppen understøtter vi FN’s Verdensmål. Vi 

har udvalgt seks verdensmål, som vi i særlig grad kan 

medvirke til at opfylde gennem en systematiseret 

indsats.

Læs her, hvordan vi i Munck arbejder med målene og 

integrerer dem i vores virksomhed – på tværs af 

koncernen.



Kvalitetsuddannelse

Hos Munck ønsker vi, at ansættelse hos os giver mulighed for kontinuerlig faglig opkvalificering –
både gennem selve arbejdets udførelse og gennem efteruddannelse. Vores interne uddannelses-
og udviklingsprogrammer foregår på tværs af koncernen og indbefatter medarbejdere på alle 
niveauer.

I lighed med den øvrige entreprenørbranche er vi som virksomhed kendetegnet ved mange 
ufaglærte medarbejdere, som vi gennem uddannelse og opkvalificering tilbyder forbedrede 
beskæftigelsesmuligheder. Hermed understøttes vores mål om at løfte og udvikle flere 
medarbejdere internt fra timelønnet til teamleder, og vi styrker vores generelle 
rekrutteringsgrundlag ved at være en arbejdsplads, som skaber fremtidsmuligheder for alle.

Samme ambition om et generelt kompetence- og uddannelsesløft tager vi med til projekter i 
udlandet. Hvor end vi arbejder, bidrager vi til udvikling af næste generation af bygge- og 
anlægsarbejder og giver lokalsamfundet mulighed for hjælp til selvhjælp.



Rent vand og sanitet  

Munck er en af Danmarks førende entreprenører inden for vandforsyning. Den styrke vil vi gerne 
aktivt bruge der, hvor der er allermest på brug for det. Det kan ske både ved at formidle vores 
erfaringer og kompetencer på projekter i tredjeverdenslande og gennem deciderede støttebidrag 
lokale, hvor vi arbejder. 

Selvom vi ikke selv sætter dagsordenen på markedet for vandprojekter, har vi i Munck en stærk 
ambition om at bidrage særskilt til opfyldelsen af dette mål.  Det betyder, at målet ikke alene søges 
opfyldt gennem vores almindelige arbejde, men snarere gennem selvstændige indsatser og på 
eget initiativ i forlængelse af eksisterende projekter.

Som eksempel på en sådan indsats har vi i forbindelse med et projekt i Ghana renoveret og 
etableret nye vandforsyninger i et område, som udenfor regnsæsonen er præget af massiv tørke. 
Eftersom områdets floder hurtigt tørrer ud, var der akut behov for nye og effektive 
vandforsyninger.



Anstændige jobs og økonomisk vækst  

Arbejdet i entreprenørbranchen er drevet af ambitionen om at udføre arbejdet så effektivt som 
muligt, så vores indsats giver højst muligt output. For Munck er det imidlertid vigtigt, at denne 
vinding skal komme både medarbejdere og virksomhed til gode. Det betyder bl.a., at der for den 
enkelte medarbejder kan komme mere fokus på sikkerhed og sundhed. 

Hos Munck er forholdet mellem medarbejder og virksomhed baseret på gensidig respekt, 
anstændighed og rummelighed. På den måde skaber vi engagement, motivation og trivsel på 
arbejdspladsen, hvilket er en betingelse for fortsat vækst på tværs af koncernen. 

Samtidig kærer vi os om de mennesker i samfundet omkring os, som endnu ikke har fundet deres 
plads på arbejdsmarkedet. Gennem en række indsatser og forløb arbejder vi målrettet på at 
motivere til og skabe muligheder for job og praktik i bygge- og anlægsbranche. På vores 
internationale projekter prioriterer vi at ansatte lokal arbejdskraft for derved at fremme 
beskæftigelsen og væksten i de samfund, hvor vi arbejder. På samme måde vil gerne være og vise 
det gode eksempel på et balanceret forhold mellem medarbejder og virksomhed.



Industri, innovation og infrastruktur   

Infrastruktur er selve kernen i Muncks arbejde. Vi mener, at god infrastruktur er vejen til større 
sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse samt udvikling og vækst for hele samfundet. Derfor ligger 
det i vores DNA, at vores arbejde skal udføres i god kvalitet og med en robusthed og levetid, der 
svarer til investeringen. 

Vores målsætning er at blive endnu bedre til det, vi i forvejen er blandt de bedste til. Derfor har 
udvikling, innovation og videndeling høj prioritet hos os. Vi tilstræber at gå i dialog med kunderne 
om udvikling af bedre produkter og højere kvalitet – både gennem brug af ny teknologi og ved til 
stadighed at udtænke innovative opgaveløsninger, som kan komme hele branchen til gode.

Hos Munck er vi særligt opmærksomme på betydningen af bæredygtig vækst i tredjeverdenslande. 
Gennem vores globale engagement ønsker vi at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige 
trivsel forenet med målet om lige adgang for alle til pålidelig og robust infrastruktur.



Ansvarligt forbrug og produktion 

Muncks arbejde har overordnet set et stort forbrug af råstoffer, hvilket efterlader et stort aftryk på 
verden omkring os. Derfor arbejder vi til stadighed på, at dette aftryk begrænses så meget som 
muligt, bl.a. ved at fremme teknologi til at mindske udledning af CO2. Samtidig arbejder vi med 
programmer for både genbrug og affaldshåndtering, så vores forbrug og aktiviteter går mindst ud 
over klimaet. Vi prioriterer ligeledes at gå i dialog med vores kunder om, hvordan vi kan anvende 
metoder og materialer, der kan bidrage til at mindske vores påvirkning af det eksterne miljø, fx ved 
brug af klimavenlig asfalt.

Hos Munck er det også et krav for den enkelte medarbejder at udvise miljøansvar i produktionen, 
hvilket også indgår som en naturlig del af vores daglige arbejdsgange og procedurer.

På tværs af koncernen er det et absolut krav, at vores leverancer ikke er produceret i strid med 
gældende love og internationale konventioner om tvangsarbejde, børnearbejde, 
organisationsfrihed og rimelige løn- og arbejdsvilkår. De samme krav stiller vi også til vores 
underleverandører. Det gælder både i Danmark og på vores udenlandske projekter. 



Partnerskaber for handling   

Hos Munck ønsker vi, at et tillidsbaseret samarbejde mellem entreprenør og offentlig kunde skal 
være katalysator for et stærkt partnerskab med fælles interesse og fælles mål – både kvantitative 
og kvalitative. Det betyder bl.a., at parterne i fællesskab skal fokusere på at håndtere og minimere 
risici, så det er fordelagtigt for hele projektet overordnet. Det vil samlet set gøre store offentlige 
projekter mere robuste og på længere sigt billigere for samfundet. Derfor ønsker Munck aktivt at 
gå i dialog med branchens aktører med henblik på at opnå en bedre balancering af de offentlige 
udbud. Dette skal også hjælpe til at undgå juridiske konflikter og unødige budgetoverskridelser.

På vores udenlandske markeder tilstræber vi at have et tæt samarbejde med lokale stakeholders 
for at udbrede innovation og kompetencer globalt. Derfor indgår vi aktivt i samarbejder med lokale 
partnere og myndigheder, hvor vi arbejder. Dette gør vi både som en del af vores professionelle 
engagement gennem opkvalificering af lokal arbejdskraft – og i form af CSR-indsatser, som styrker 
udviklingen i det omgivende samfund.


