
Vælg Sikkerhed!

Sådan arbejder vi med sikkerhed i ZÜBLIN
Sikkerhed har høj prioritet i ZÜBLIN. Vi er ansvarlige og proaktive således, at vores 
over 70.000 medarbejdere samt ansatte hos vores kunder og samarbejdspartnere 
kommer sikkert på arbejde og hjem igen med helbredet i behold. Det er vores klare 
mål at nedbringe antallet af ulykker og tabte arbejdstimer til nul – vi møder denne 
udfordring med budskabet: Vision Zero – Nul Ulykker. 

Dette mål kræver, at alle vores ledere og medarbejdere yder en 
personlig indsats. Vi kan nemlig kun skabe et sikkert arbejdsmiljø, 
når vi står sammen som ét team.

Topledelse 
Sikkerheden for vores medarbejdere samt ansatte hos vores kunder
og samarbejdspartnere har topprioritet hos ZÜBLIN. Det er vores
ansvar at skabe de nødvendige rammer – også fordi et sikkert 
arbejdsmiljø giver værdi!

Ledere
Vi er konsekvente og kompromisløse, når det handler om arbejds-
miljø. Vi agerer som forbilleder og motiverer aktivt medarbejderne til 
at arbejde sikkert – og vi kræver konsekvent det samme af vores 
samarbejdspartnere på byggepladsen. 

Arbejdsmiljørepræsentanter og -koordinatorer
Vi tilbyder rådgivning, dokumentation og træning, og vi fungerer 
både som formidlere og centrale kontaktpersoner med hensyn til 
arbejdsmiljø og sikkerhed i ZÜBLIN. Vi hjælper ledere og kollegaer 
med at iværksætte alle de nødvendige foranstaltninger til at skabe  
et sikkert arbejdsmiljø.

Timelønnede og funktionærer 
Vi er alle klar over vigtigheden af et godt arbejdsmiljø – hvad enten 
det er på byggepladsen eller på kontoret. Vores engagement giver 
en tryg arbejdsplads – både for os og for kollegaerne. Sammen 
skaber vi et sikkert arbejdsmiljø.

Sådan forbedrer vi dagligt 
sikkerheden i ZÜBLIN: 

1 Stop! Tag dig tid og vurder situationen – inden du går i gang. 
Sekunderne inden din næste handling er afgørende! 
2 Tænk! Sæt dig godt ind i din næste arbejdsopgave. Forbered 
opgaven godt, og gør dig klar til at arbejde sikkert. 
3 Reager! Sørg for at tage ansvar og arbejd sikkert. Vælg 
sikkerhed – både for din egen og for dit teams skyld! 

Der er ikke noget mere værdifuldt end et sundt og raskt  
liv. Uanset om det er på byggepladsen eller på kontoret:  
Sekunderne inden vores næste handling er afgørende for, om…

• vi kommer hjem til vores familier med helbredet i behold
• vi kan udføre vores arbejde igen næste dag med samme 

energi 
• vi er sunde og raske i fritiden.


