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FirmaPlus og FN Verdensmålene  
Andet og mere end klima og global ulighed! 
 
FN's Verdensmål1 handler for mange om, at man skal tackle globale udfordringer inden for klima, miljø og 
ressourceforbrug – eller om at løfte udviklingslande ud af fattigdom. Disse mål er indlysende vigtige, men 
danske virksomheders og kommuners bidrag til verdensmålene løses i høj grad gennem socialt ansvar på 
arbejdsmarkedet.  
 

 
 
 
FirmaPlus arbejder naturligvis med Verdensmålene, og i vores virksomhed giver det bedst mening at 
fokusere på Verdensmål #8 og kæde det til nogle få yderligere mål.  
 
Her kan du læse kort om vores konkrete målsætninger og aktiviteter for arbejdet med FN's Verdensmål 8. 
 
Har du spørgsmål til vores indsatser og aktiviteter, så tøv ikke med at kontakte FirmaPlus! 
 
 
Mål 8  
Overskrift: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
Beskrivelse: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse 
samt anstændigt arbejde til alle  
 

 
 
Nationale mål fra den danske regering for Verdensmål 8: 

1. Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, herunder personer med handicap 
2. Flere flygtninge skal i arbejde 
3. Øget andel af unge i grundskolen, der får en erhvervsuddannelse. 

 

 
1 https://www.verdensmaalene.dk 
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FirmaPlus’ mål og aktiviteter 
Vi tager socialt ansvar. Hele vores firmakultur og vision – og samtlige vores aktiviteter – baserer sig på at 
sikre jobs til ledige 50+’ere.   
 
Vores mål  
Det nationale mål »Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet« er helt sammenfaldende med vores mål – 
og vores målgruppe er 50+.  
 
Konkrete aktiviteter 

o Vi arbejder på at sikre anstændige jobs til 50+ segmentet 
o Vi finder eller skaber arbejdspladser til ledige fra den del af arbejdsmarkedet, som andre normalt 

ikke har fokus på.  
o Vi hjælper virksomheder med at forebygge og reducere nedslidning.   
o Vi hjælper kommuner med at matche ledige 50+’ere med virksomheder.  
o Vi medvirker til at fastholde medarbejdere i virksomhederne. 

 
 
 


