
Ramböll är Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats
Unionen tilldelar konsultbolaget Ramböll 2014 års Guldnapp. Företaget är utsett till den mest föräldravänliga arbetsplatsen i det
privata näringslivet. Ramböll bidrar till ett jämställt arbetsliv i en bransch som ställer höga krav på tillgänglighet från kunder
och uppdragsgivare.

- Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla och det uppmärksammar Unionen genom att dela ut Guldnappen. Mitt mål är att
föräldravänliga arbetsplatser ska vara något så självklart att priset kan avskaffas, säger Cecilia Fahlberg, Unionens
förbundsordförande.

Unionen delar ut priset Guldnappen sedan 2003. I år nominerades 53 företag.

- Vi är väldigt stolta och glada och ser priset som ett erkännande att vi arbetar på rätt sätt med ett föräldravänligt arbetsliv.
Vetskapen att det dessutom är en av våra medarbetare som nominerat oss till Guldnappen är värt väldigt mycket för oss. Nu
hoppas jag att ännu fler företag får upp ögonen för de här viktiga frågorna, säger Monica Bergqvist, HR chef Ramböll.

Ur juryns motivering: ” Ramböll har framgångsrikt lyckats arbeta med frågor om arbetets förläggning i såväl tid som rum i en
bransch som ställer höga krav på tillgänglighet och lyhördhet inför kunders och uppdragsgivares önskemål och behov. Ramböll har
även visat att kompetensutveckling är en viktig framgångsfaktor. Detta i form av den kompetensutveckling som cheferna
genomgått om arbetet för ett föräldravänligt arbetsliv”.

Fakta:

Guldnappen är Unionens årliga pris till föräldravänliga arbetsplatser i det privata näringslivet. För att vinna Guldnappen krävs det
att företaget har kollektivavtal med Unionen och en jämställdhetsplan med lönekartläggning. På en föräldravänlig arbetsplats har
alla anställda samma möjligheter till löne-, karriärs- och kompetensutveckling och graviditet och föräldraledighet ses som något
positivt. Vinnaren belönas med Guldnappen och 10 000 kronor.
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Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 570 000
medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se


