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Malmö, 8 februari, 2021 
 

 
Duni Group utnämnd till en av Sveriges mest attraktiva 
arbetsgivare 

 

För satsningar på talangutveckling, hållbarhet och medarbetarengagemang tilldelas Duni 
Group utnämningen som ett av Sveriges Karriärföretag 2021 av organisationen 
Karriärföretagen.  

Årets karriärföretag är en utmärkelse som tilldelas arbetsgivare som erbjuder unika karriär- 
och utvecklingsmöjligheter för både nyexaminerade studenter som unga arbetstagare. Varje 
år utses omkring 100 svenska bolag som framgångsrikt arbetat med employer branding med 
syftet att hjälpa unga talanger att hitta sin nästa arbetsgivare. Årets lista består av välkända 
företag och varumärken som byggt ett starkt arbetsgivarvarumärke under en längre tid samt 
uppstickare som under 2020 utökat sitt fokus.   

- Vi är så stolta! Det känns fantastiskt att uppmärksammas för allt hårt arbete, inte 
minst under det senaste året. Våra medarbetare är vår främsta resurs och det är 
viktigt för oss att fortsätta jobba tillsammans mot att vara en attraktiv arbetsplats, 
säger Malin Cullin, EVP HR & Sustainability på Duni Group.  

Duni Group har under det gångna året fortsatt sitt långa samarbete med Mitt Liv, en 
organisation som arbetar för ett inkluderande samhälle och arbetsmarknad, och samtidigt 
engagerat medarbetare till att bli mentorer till Mitt Livs adepter. För oss är mångfald en 
viktig komponent till att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har tagit ett krafttag gällande 
kultur och värderingar där ett projekt initieras som involverat medarbetare från alla delar av 
företaget till att vara med och påverka framtiden för bolaget. Att hållbarhet är en prioritet 
på alla plan i verksamheten är en självklarhet och trots ett utmanade 2020 bakom oss har vi 
stärkt både vår kommunikation på ämnet och givetvis även vårt hållbarhetsarbete.  

http://www.duni.se/
https://karriarforetagen.se/
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Motiveringen från Karriärföretagen lyder:  

”Duni Group är en familjär arbetsgivare i en spännande bransch. Genom att visa upp expertis 
och hur man aktivt arbetar med talangers utveckling lyckas man uppnå en hög attraktivitet 
som arbetsgivare. Duni Group lyckas även kombinera modernitet och hållbarhet vilket 
skapar stort engagemang bland sina kunder och medarbetare. Duni Group är ett 
praktexempel på en arbetsgivare som förstått vikten av employer branding. En sann 
inspiratör för andra. Karriärföretagen utser härmed Duni Group till ett av Sveriges 
Karriärföretag 2021." 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Malin Cullin, EVP HR & Sustainability, tel 073-419 62 86 

E-post: malin.cullin@duni.com  

http://www.duni.se/
mailto:malin.cullin@duni.com

