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Procudans CSR-politik 
Adding Value to your Supply Chain 

 

Indledning 
 

Procudan er eksperter i ingredienser og 
emballager til fødevarer, og vi tror på, at værdi 
udvikles i fællesskab. Vores mål er at tilføre reel 
opfattet værdi for kunder og producenter. Vi 
køber fra hele verden og vores kunder er 
primært beliggende i Skandinavien. 
 
Vores værdigrundlag er baseret på de fire kerne-
værdier: Proaktivitet, Respekt, Effektivitet og 
Trivsel. 100% ansvarlighed er en integreret del 
af vores langsigtede forretningsstrategi. Vi 
ønsker at arbejde med vores CSR-politik i 
relation til virksomhedens størrelse og 
ressourcer. 
 
Kvalitet/Fødevaresikkerhed 
 
Procudan er certificeret som følger:  

• ISO 22000 
• FSSC 22000 Food 
• FSSC 22000 Food Packaging 
• FSSC 22000 Transport & Storage 

 
Miljøaktiviteter 
 

Procudan overholder nationale love og principper 
i FNs Global Compact om miljøet. Vi har 
elektronisk dokumentstyring, bl.a. af hensyn til 
at mindske miljøbelastningen og gennemfører 
løbende strømbesparende tiltag. For at mindske 
spild og som alternativ til bortskaffelse 
samarbejder Procudan med ScrapTrans, som 
formidler vores spild- og restprodukter videre til 
landbrugssektoren. 
 
Samfundsaktiviteter 
 

Procudan støtter hjælpeorganisationer og 
studerende. Vi samarbejder med lokale 
undervisningsinstitutioner. 
 
Økonomi 
 

Procudan anerkender behovet for lønsomhed i 
alle aktiviteter. Derfor overvåges og 
risikovurderes indtægter, omkostninger og 
processer nøje.  
 
Kundeaktiviteter 
 

Med afsæt i Procudans værdiskabende løsninger, 
herunder bl.a. i relation til risk management,  
 
 

 
teknologi, logistik og kvalitetsstyring, har vi 
fokus på at optimere løsninger for vores kunder, 
som alle bidrager positivt i miljø-, klima- og 
økonomiske sammenhænge. 
  
Leverandøraktiviteter 
 

Procudan gennemfører leverandørevalueringer/-
audits med udgangspunkt i kvalitet og 
fødevaresikkerhed. 
  
Derudover skal leverandørerne opfylde 
Procudans Code of Conduct krav, som bygger på 
principperne i FN Global Compact. Hos Procudan 
har vi minimumskrav til bl.a. børnearbejde og 
arbejdsmiljø, som leverandøren skal opfylde. 

Medarbejderaktiviteter 
 

I relation til vores medarbejdere, ønsker 
Procudan et arbejdsmiljø, som fysisk og psykisk 
er sikkert og sundt, og som medvirker til at 
fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere. 
 
Vi har et stort ansvar for vores medarbejdere. Vi 
ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor 
den enkelte medarbejder trives og har mulighed 
for at udvikle sig. Vi mener, at det er vigtigt, at 
Procudans medarbejdere har god balance 
imellem fritid og arbejdsliv, og støtter dem i at 
have et aktivt og sundt liv, bl.a. ved støtte til 
sportsarrangementer. 
 
Procudan accepterer ikke diskrimination, trusler, 
undertrykkelse eller chikane i nogen form. 
 
Procudans medarbejdere har en række 
medarbejdergoder, som f.eks. sundheds-
forsikring, pensionsordning, massageordning, 
kantineordning og frugtordning. Vi gennemfører 
årligt en Trivselsanalyse samt personaleudvik-
lingssamtaler og har fokus på stresshåndtering 
og videreuddannelse. Vi afholder jævnligt 
personalearrangementer og har en aktiv 
personaleforening. 
 
Vi deltager i flexjob-ordninger og overholder 
dansk lovgivning samt bestemmelser vedrørende 
arbejdsmiljø, og har naturligvis et 
arbejdsmiljøudvalg. 
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