I DAG FOR
I MORGEN
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URBASER

– vi tager skraldet
Urbaser er et af Danmarks førende renovationsselskaber, og vi servicerer
ca. 1,4 mio. mennesker i Danmark. Vores mission og vision er klar. Vi tager
ansvar og udvikler det til muligheder, så vi kan arbejde hen imod et samfund
uden affald. Det betyder, at vi i samarbejde med vores kunder og engagerede
medarbejdere gør det muligt at genbruge og genanvende mest muligt ud fra
sloganet: I dag for i morgen.

MISSION

Vi tager ansvar og udvikler det
til muligheder

VISION

Et samfund uden affald

DANSKE VÆRDIER

i en global organisation
Urbaser Danmark er en del af den globale organisation Urbaser. På verdensplan servicerer Urbaser mere end 50 millioner mennesker fordelt på
ca. 30 lande.
At være en del af en global organisation giver os mange fordele og muligheder,
men vi holder også fast i vores danske værdier, der er fundamentet for
Urbasers arbejde i Danmark.

KVALITET

RESPEKT

MILJØ

EFFEKTIVITET
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„ Vi vil udvikle og
implementere endnu
flere tiltag i håbet om
en grønnere fremtid“.

FN‘S VERDENSMÅL
Hos Urbaser arbejder vi kontinuerligt med at nedbringe vores miljøpåvirkning
– både på globalt og nationalt plan, og derfor bakker vi også op om FN’s 17
verdensmål.
På organisations niveau har man valgt at sætte særligt fokus på følgende syv
mål:

I Danmark bakker vi naturligvis op om disse mål, og yder vores bedste for at
gøre verden mere bæredygtig. Derudover vil vi i de kommende år udvikle og
implementere endnu flere tiltag i håbet om en grønnere fremtid.

CIRCLE K HJÆLPER
URBASER MED AT
SÆNKE BRÆNDSTOFOMKOSTNINGERNE

CIRCLE K
TILBYDER

”

Med Circle K har vi fået den stærkeste brændstofpartner i Danmark.
Vi oplever, at Circle K generelt dækker super godt, at kvaliteten af brændstoffet
er god, og at servicen og samarbejdet fungerer perfekt.
Med en kombination af et godt miles brændstofprodukt og kort afstand til
stationerne har vi oplevet en fin samlet besparelse.
Stefan Olin - Kommerciel direktør, Urbaser A/S

”
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PARTNERSKABER
Affaldsindsamling og -håndtering er en af samfundets
vigtigste opgaver, og vi er rigtig stolte af at være en
del af lige netop dette.
Men vi er ikke en enmandshær. Effektivt
renovationsarbejde kræver gode relationer og tætte
partnerskaber med vores kunder, og derfor arbejder
vi hellere med stærke samarbejder end stringente
kontrakter.
Vi har aftaler om indsamling af dagrenovation med 25
kommuner i hele landet, og for at lykkes med opgaven
er vi nødt til at have samme mål. Sådan sikrer vi et
solidt og fleksibelt samarbejde med tilfredse kunder.

SAMMEN KAN VI:
• Reducere CO2-udledningen
• Forbedre genanvendelsesprocenten
• Opnå et fleksibelt samarbejde
• Skabe tryghed i opgaveløsningen
• Innovere, anvende miljøvenlige
indsamlingsløsninger, -værktøjer og
-køretøjer
• Sikre god kundeservice

„

Forståelsen af, at vi er sammen om
opgaven, skinner igennem vores
samarbejde, hvor fleksibilitet fra begge
sider er altafgørende for at det
lykkedes„
– Bendt Skodborg, Affaldsplanlægger Køge Kommune
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PÅ VEJEN FOR EN
GRØNNERE VERDEN
Vores biler er altid på vejene, og vi ved, at de sætter et aftryk. Det er
uundgåeligt. Til gengæld arbejder vi aktivt for, at bilernes miljøaftryk
bliver så lille som muligt.
Som en del af Urbasers grønne omstilling, ser vi hele tiden på, hvordan
vi kan gøre vores kørsel mere grøn. Vi har allerede biler, der kører på
biodiesel, HVO og gas, og som det første privatejede renovationsfirma
har vi også flere biler, der kører 100 % på el.
De mange tiltag er en del af en grøn strategi og ambition om at være
så miljørigtige som muligt – og samtidig skabe værdi for vores partnere
og deres kunder.

„

Vores ambition er at
alle vores biler skal
være CO2-neutrale og
køre 100 % på el
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ANNONCE

Ejner Hessel er stolt leverandør af Mercedes-Benzlastbiler til Urbaser
Ejner Hessel har siden starten af år 2000, hvor den første Mercedes-Benz-skraldebil
blev leveret, haft et spændende og vedvarende samarbejde med Urbaser.
For byerne vokser. Det samme gør kravene til mobilitet, logistik, miljø og livskvalitet også. For at Urbaser kan imødese
disse krav, er Ejner Hessel stolt leverandør af MercedesBenz-lastbiler, der skal sikre, at affald indsamles professionelt og ansvarligt. Og netop med Mercedes-Benz Econic får
Urbaser et nyttekøretøj, som er ydedygtigt og effektivt. Med
en kraftig drivline og den afgørende ekstra sikkerhed i form
af det enestående lavgulvs-førerhus med panoramaruder og
intelligente assistentsystemer sikrer Urbaser maksimal sikkerhed for alle trafikanter. Samtidig garanterer Econic også,
at fører og mandskab får de mest optimale arbejdsbetingelser
i løbet af en arbejdsdag. Med ergonomisk ind- og udstigning,
intuitivt placerede instrumenter og ikke mindst den valgfri
naturgasmotor, til fri kørsel i miljøzoner, kan Urbaser leve op
til deres visioner i nutiden og fremtiden.

Levering til tiden og et bredt servicenet
Samarbejdet mellem Urbaser og Ejner Hessel har mange år
på bagen. Én ting, der altid har været særligt afgørende, er at

bestilte lastbiler er blevet leveret til tiden. Det er altafgørende
for, at Urbaser kan drive deres forretning og leve op til deres
forpligtelser til en lang række kommuner og private affaldsforarbejdningsvirksomheder.
Ulrik Hansen, sælger af Mercedes-Benz-lastbiler hos Ejner
Hessel, fortæller bl.a.:
”Hos Ejner Hessel er vi glade for det stærke samarbejde med
Urbaser, og vi glæder os over de mange Econic-biler, vi har
sendt på vejene sammen. Vi har en fælles forståelse for hinandens virksomheder og har gennem den lange årrække, samarbejdet har stået på, altid haft fokus på sikker levering og et
bredt servicenet.”
Ejner Hessel siger tak for tilliden og det gode samarbejde gennem mange år og glæder sig over, at Urbaser med deres Econic-biler får mulighed for at indsamle affald på en professionel
og ansvarlig måde.

AFFALDSSORTERING
Pap, dåser, hård plast og haveaffald. Affald kommer i mange former,
men hvis det sorteres rigtigt, kan det i langt de fleste tilfælde genbruges
eller genanvendes.
Derfor er det vigtigt med korrekt sortering, og hos Urbaser uddanner
vi vores medarbejdere i miljørådgivning, så de altid kan vejlede om
affaldssortering – både i private husstande og på genbrugspladserne.
Vores medarbejdere er fundamentet for vores miljøindsats. De er
hverdagens helte, og det er dem, der sørger for, at vi sammen kan redde
miljøet.
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VI HYLDER DEM,
DER TAGER SKRALDET
Hos Urbaser gør vi os umage. Både over for vores kunder og partnere,
men ikke mindst over for vores medarbejdere.
Vores medarbejdere sørger bogstavelig talt for, at hjulene drejer rundt og derfor gør vi
os umage for, at de har de bedst tænkelige arbejdsforhold og -vilkår. Det inkluderer
bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Grundig træning af medarbejderne via vores eget Urbaser Academy
Biler med lav indstigning
Medbestemmelse på ruterne
Medarbejderinddragelse i nye opgaver
Åben dialog og effektiv kommunikation
Synlig ledelse

Alle vores afdelinger er forskellige, og derfor prioriterer vi både en fast plads med gode
mandskabsfaciliteter og lokale ledere i alle afdelinger.
Vi har vinderkultur i Urbaser. Det kan man se ved, at vi er stolte af det vi laver,
har vilje til at forbedre os og altid hjælper hinanden til at nå målet.
Vi tror på at ”viljen til at ville, fremmer evnen til at kunne”. Derfor tager vi også ansvar
for vores sundhed og sikkerhed ved at passe på hinanden, vores materiel og køre
ordentligt på gader og veje.

Højt certificeret arbejde
Som en sikkerhed for, at alle medarbejdere har de bedste vilkår, er alle vores afdelinger
ISO-certificeret i arbejdsmiljø, kvalitet og miljø ud fra højeste internationale standarder.
Dermed garanteres det, at alle afdelinger følger samme regler og lever op til de krav,
der stilles både internt og eksternt. Herunder at medarbejderne inddrages og trænes
i arbejdets udførsel, miljø, kvalitet og service.
God service til borgerne giver glade kunder – og en sjovere arbejdsdag.

„

Hverdagen som
renovationsmedarbejder
er præget af god løn, korte
arbejdsdage, og så er vi med
til at gøre en forskel for miljøet“.

14

Urbaser Group
Urbaser Danmark er en del af den globale bæredygtighedsfremmende organisation Urbaser Group. Her er missionen at forbedre levevilkårene for både nuværende og
kommende generationer ved at sikre vores naturlige ressourcer og mindske den menneskelige miljøpåvirkning.
Urbaser opererer i ca. 30 lande og beskæftiger mere
end 40.000 medarbejdere på verdensplan, der alle har et
fælles mål om en grønnere fremtid.

Vi har sparet atmosfæren for

4.6 MILLIONER TONS CO2
Vi har investeret i sundhed og sikkerhed

€ 4.5 MILLIONER
Vi er tilstede i

29 LANDE VERDEN OVER
Medarbejdere på verdensplan

40.000
Personers affald vi håndterer

50 MILLIONER
Donationer til velgørende formål

€1.5 MILLIONER

FIND VORES
KONTAKTOPLYSNINGER PÅ:

WWW.URBASER.DK

Aarhus
Sverigesvej 20 B
8660 Skanderborg

Beholdervask
Meterbuen 3-5
2740 Skovlunde

Egedal
Meterbuen 3-5
2700 Skovlunde

Frederikssund
Korshøj 13
3600 Frederikssund

Gladsaxe
Meterbuen 3-5
2740 Skovlunde

Glostrup
Meterbuen 3-5
2740 Skovlunde

Miljøcenter Greve
Ventrupparken 16
2670 Greve

Greve
Rundageren 23
2640 Hedehusene

Haderslev
Norgesvej 19
6100 Haderslev

Herlev

Odder

Meterbuen 3-5
2740 Skovlunde

Sverigesvej 20 B
8660 Skanderborg

Holbæk

Odsherred

Hagesholmvej 7
4520 Svinninge

Hagesholmvej 7
4520 Svinninge

Høje-Taastrup

Rebild

Rundageren 23
2640 Hedehusene

Buderupholmvej 5
9530 Støvring

Jammerbugt
Buderupholmvej 5
9530 Støvring

Kran Sjælland
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

København
Kløvermarksvej 70
2300 København S

Roskilde
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Skanderborg
Sverigesvej 20 B
8660 Skanderborg

Solrød
Rundageren 23
2640 Hedehusene

Køge

Stevns

Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Navervej 1-4
4660 Store Heddinge

Lyngby-Taarbæk

Sønderborg

Meterbuen 3-5
2700 Skovlunde

Tinggårdvej 2A
6400 Sønderborg

Mariagerfjord

Vordingborg

Østergade 67
9560 Hadsund

Brolæggervænget 12
4700 Næstved
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VI TAGER SKRALDET!

