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Arbejdsmiljø hos 
ZÜBLIN

Uanset om det er på byggepladsen, i trafikken eller på 
kontoret: I det daglige arbejdsliv kan et kort øjeblik 
ændre dit liv for evigt. Det er vigtigt for os, at vi alle 
sammen kommer sikkert på arbejde og hjem igen. For at 
opnå dette skal vi alle hver dag leve sikkert. Vores motto 
er derfor: 

1>2>3 Vælg Sikkerhed. 

1>2>3 står for tre vigtige trin: ”Stop! Tænk! Reager!” 
Dette medvirker til, at du standser op et øjeblik og  
bevidst vælger sikkerhed, som er forudsætningen for  
et sundt liv – både for dig selv og dine kollegaer.

Lad os sammen arbejde for at nedbringe antallet af 
ulykker yderligere og nå vores mål om nul ulykker. Vis at 
1>2>3 gør forskellen.

Thomas Birtel
Koncerndirektør for STRABAG SE
på vegne af hele direktionen

Du skal også beslutte dig for mere sikkerhed – med 
din underskrift tager du det første skridt.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er vores førsteprioritet. Vi skal i 
fællesskab arbejde for øget sikkerhed gennem ansvarlige 
og opmærksomme handlinger. Ønsker du at bidrage 
personligt? Har du et specifikt problem eller et forslag til  
en forbedring? De mange arbejdsmiljørepræsentanter  
og -koordinatorer støtter dig og står til rådighed for at  
hjælpe dig i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø og  
sikkerhed. Din kontaktperson samt yderligere information 
findes på STRAnet under ”DK Danmark > ZÜBLIN A/S”.

 Kære kolleger 

1>2>3 Vælg Sikkerhed

For at lære mere om ”1>2>3 Vælg Sikkerhed”: Besøg den nye  
hjemmeside på 123.strabag.com/dk

Sådan arbej-
der vi med 
sikkerhed
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Firmierung

Intet er mere værdifuldt 
end et sundt liv

1>2>3 Vælg Sikkerhed

Hver dag er vi over 70.000 
medarbejdere, der er i gang 
verden over sammen med vores 
kunder og samarbejdspartnere. 
Sikkerhed og sundhed for  
alle involverede har højeste 
prioriteret. Derfor har vi sat os  
et klart mål for hele koncernen: 
”Vision Zero – Nul Ulykker”. Det 
er vores klare mål at nedbringe 
antallet af ulykker og tabte 
arbejdstimer til nul. Denne 
målsætning kræver, at vi alle 
bidrager – fordi sikkerhed kan 
kun opnås som et team.

Stop
Tag dig tid og vurder 
situationen – inden du 
går i gang. Sekunderne 
inden din næste handling 
er afgørende!

I hverdagen gør disse  
tre trin den afgørende 
forskel: 

Tænk
Sæt dig godt ind i din næste 
arbejdsopgave. Forbered 
opgaven godt, og gør dig klar 
til at arbejde sikkert.

Reager
Sørg for at tage ansvar og arbejd 
sikkert. Vælg Sikkerhed – både for 
din egen og for dit teams skyld!


