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At Danmark er i vækst, at beskæftigelsen er høj og at der er
udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme, er
åbenlyst for enhver. Som leder i en stor virksomhed, der i
stigende grad er afhængig af kompetente medarbejdere, kan
jeg genkende billedet af brede rekrutteringsmæssige udfor-
dringer. 

Mange steder kan erhvervslivet ikke få de rette medarbej-
dere. Rekruttering er blevet en stedse mere udfordrende dis-
ciplin. Den tendens blev for nyligt bekræftet i en DI-under-
søgelse, som viser at 60 procent af erhvervsorganisationens
medlemmer har svært ved at få ledige stillinger besat. 

Det er ikke noget nyt at jagten på de bedste medarbejdere
er intensiveret gennem længere tid. Uanset om det er
såkaldt White Collar- eller Blue Collar-medarbejdere har
der længe været rift om de bedste. 

Både de generelt opadgående konjunkturer og mere struk-
turelle tendenser - accelererende teknologier, nødvendighe-
den af livslang læring og hastigt skiftende globale udfor-
dringer– øger presset på alle arbejdspladser. 

Ledere og personaleansvarlige bør derfor tænke nyt, for
den stedse kamp om arbejdskraft understreger at de nye ge-
nerationer har højere forventninger til jobbet end tidligere
generationer. Jobs skal fremover primært rumme mening og

skabe udvikling. Gør de ikke det, shopper de unge hurtigt
videre til næste arbejdsgiver med ubesatte stillinger i for-
ventning om at her er meningsfuldhed og selvrealisering at
få. 

Er industrien generelt god til at skabe sådanne jobs med
den type indhold og mening, som man engageret kan berette
om over middagsbordet og til fester? Jeg har min tvivl.

I Stena Recycling arbejder vi med alle industrivirksomhe-
ders værdikæder. Det er vores ambition at være Danmarks
førende virksomhed, når det gælder genanvendelse. I vores
daglige virke er ”grønne regnskaber”, cirkulær økonomi og
bæredygtighed derfor grundbegreber. 

Som flere og flere danske virksomheder bidrager vi til at
indfri FN´s verdensmål, så vi derved sikrer de kommende
generationer en mere miljørigtig klode. Vi ser det som en
hovedopgave at hjælpe industrivirksomheder med at tænke
og operere mere miljørigtigt. Det handler om bedre balance
i det globale grønne regnskab. Desto mindre, der lokalt ry-
ger på deponi og desto mere der genanvendes globalt desto
bedre.  Men, det fordrer innovativ tænkning at få affald om-
dannet til værdi, og selv om vi er en stor bidragsyder til den
cirkulære økonomi, så glemmer vi ikke vores egen bundlin-
je. Som privat virksomhed har vi en forpligtelse til at vi
samtidig skaber en driftsmæssig forsvarlig udvikling. 

Det er en stor udfordring, som mange sikkert kan nikke
genkendende til. Den stiller krav om at samtlige medarbej-
dere både har faglig viden og forretningsforståelse og at de
dermed er på forkant med teknologisk udvikling, materialer
og industrielle udfordringer.

Det kræver at samtlige medarbejdere formår at tænke og
navigere på en dual bane: bæredygtighed er både økonomi
og miljø. Er industrien generelt god til den balance, hvor
jobs med sort bundlinje og grøn bæredygtighed går op i en
højere enhed? Jeg har min tvivl men det er den vej man bør
gå.

I Stena Recycling opererer vi efter mottoet Sammen slut-
ter vi cirklen. I den cirkulære økonomi ønsker vi at være en
mere synligt ansvarlig aktør. 

Det har blandt andet resulteret i at vi fokuserer meget på
innovation, udvikling og uddannelse og at vi – bl.a. gennem
projekter - er i løbende dialog med universitetsstuderende.
Det gør vi for at påvirke og blive påvirket af de, der snart
betræder arbejdsmarkedet for første gang. 

Resultatet af indsatsen er godt. Vi får positiv respons og
flere uopfordrede ansøgere, hvilket selvsagt er glædeligt.
For fremtiden tilhører de vidende unge. 

Men jeg vil samtidig advare mod de udbredte tendenser,
hvor jeg oplever at mange virksomheder næsten for enhver
pris ønsker at tiltrække unge. I den udtalte stræben efter de
unges gunst risikerer vi nemlig at overse de mange stabile
medarbejdere, der måske ikke gør det store væsen af sig. 

Det er i mine øjne den gruppe, der får virksomheder til at
fungere, får de vitale faglige hjul til at snurre så balancen
mellem grøn idealisme og sort bundlinje ikke tipper hver-
ken på den korte eller lange bane.

Skab 
bæredygtige og 
meningsfulde jobs
I rækken af erhvervsledere, der tager ordet, er vi nået
til Stena Recyclings HR Director Annie Bøge Mikkelsen,
der ønsker at gøre FN´s verdensmål til katalysator for
mere bæredygtige og meningsfulde jobs.
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Tre refleksionsspørgsmål
-  Tænk meningsfuldhed ind i jeres ledige stillinger.
Hvordan bidrager I til en mere bæredygtig udvikling? 
-  Fokuser på de kommende generationer – men glem 
ikke jeres stille guld. Hvordan balancerer I mellem 
de frembusende udviklingsbegejstrede og de tavse
driftssikre? 
-  Hastigere forandringsprocesser øger krav til omstil-
lingsparathed og agilitetsevner. Vi kommer til at arbejde
anderledes fremover. Er I gearet til den udvikling?
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