DKT CSR Status 2019

For Mennesker og Miljø
Vores Flok
Vores ansatte
DKT overholder alle gældende regler vedrørende beskæftigelse. Derudover
afholder vi flere årlige sociale arrangementer og ledelsen deltager aktivt i at skabe
trivsel for den enkelte medarbejder
Vores underleverandører
DKT respekterer og behandler alle underleverandører som en del af flokken. Vi
efterlever alle regler og aftaler, og udvikler endvidere guidelines for at hjælpe vores
underleverandører til at mindske deres miljøaftryk og handle mere bæredygtigt
Vores lokalsamfund
DKT har i de seneste 10 år samarbejdet med jobcentre, kommuner og sociale
projekter for udsatte borgere, kriminelle unge og hjemløse. Vi arbejder med
mentorordninger, praktikpladser, personaleudvikling og frivilligt arbejde, for at
hjælpe udsatte borgere til jobparathed

Vores Flåde
Cykelbude
33 % af DKTs egen medarbejderstabs leveringer er fossilfri, da leveringerne udføres
på cykel
Elektriske biler som alternativ til dieseldrevne
DKT har investeret i den første el-bil som supplement til vores flåde. Siden 2015 har
vi opprioriteret eldrevne køretøjer og vi researcher løbende markedet for at finde
mere klimavenlige alternativer til vores nuværende dieselbiler
Dieseldrevne biler
Indtil nu har DKT ikke kunne finde alternativer til dieseldrevne biler, som lever op til
vores kunders behov og krav. Indtil disse alternativer kommer på markedet har DKT
og vores samarbejdspartnere forpligtet sig til at efterleve Euro 6 standarden for at
reducere CO2 udledningen bedst muligt

Vores Kontorer
Elektricitet og lys
DKT har gennemgået energiforbruget på kontoret og udskiftet lyskilder og
elektronisk udstyr til de mest energieffektive på markedet. Vi har derudover udviklet
guidelines for at hjælpe de ansatte til et bæredygtigt energiforbrug
Print og papir
Siden 2017 har DKT reduceret sit print output med 90% ved at opgradere printere
og ved konsekvent brug af elektronisk kommunikation til chauffører og ved
kundeleveringer
Affaldssortering
Alt affald genereret på DKTs kontorer bliver sorteret og genanvendt gennem
kommunens sorterings- og genanvendelsesløsninger
Ikonernes farvekoder indikerer hvordan DKT præsterer på dette emne
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