
REMA 1000 ønsker at være en 
morsom, lønsom og ansvarlig 
arbejdsplads, der behandler 
vores kolleger retfærdigt og 
etisk korrekt samt arbejder for 
vores kollegers arbejdsglæde, 
velvære og sundhed. 

Vi ønsker samtidig, at REMA 1000 skal være en 
arbejdsplads, der afspejler det samfund, vi er 
en del af – både lokalt og nationalt – og der
for ønsker vi aktivt at fremme en mangfoldig og 
inkluderende arbejdsplads med plads til alle, 
uanet køn, alder, religiøse tilhørsforhold, etnici
tet, nationalitet, seksualitet, race, handicap, civil 
status mm.

REMA 1000 forpligter sig til
•	 At sikre vores kolleger gode arbejdsvilkår, 

der overholder nationale love og inter
nationale menneskerettigheder, herunder 
retten til at forhandle løn og arbejdsforhold 
via overenskomst.

•	 At sikre vores kolleger et sundt og godt 
 arbejdsmiljø fri for diskrimination og chi
kane, og hvor medarbejdernes sikkerhed, 
sundhed og trivsel er i højsædet.

•	 Tydeligt at kommunikere til vores kolleger, 
hvad vi forventer af dem, herunder vores 
forventninger til korrekt etisk adfærd,  
samt hvad de kan forvente af os via vores 
medarbejder håndbog. Medarbejderhånd
bogen skal være til rådighed for alle kolleger 
og  gennemgås ved ansættelsessamtale.

•	 At arbejde for en mere mangfoldig arbejds
plads og tage initiativ til at øge andelen 
af det underrepræsenterede køn, særligt i 
vores øverste ledelse, bestyrelse og blandt 
vores købmænd, indtil ligestilling er opnået 
i REMA 1000 ved blandt andet at fokusere 
på vores ansættelsesprocesser og vores 
uddannelsestilbud.

•	 At skabe meningsfuld beskæftigelse for 
mennesker på kanten af jobmarkedet, via 
særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud, i 
tæt samarbejde med andre organisationer 
og myndigheder. 

•	 At sætte måltal for det underrepræsente
rede køn i REMA 1000s øverste ledelse og 
bestyrelse og årligt redegøre for status på 
måltallene i vores årsrapport jf. Års regn
skabs loven §99b.

•	 Årligt at rapportere på vores fremdrift inden 
for vores arbejde med sociale og medarbej
derforhold.

 
Politik for medarbejderforhold


