
 

 

Ledelseserklæring & vision 
 

DB Schenker 2025+ strategi 
 

DB Schenker 2025+ er en holistisk bæredygtig strategi med eksplicitte mål inden for økonomisk succes, 
socialt ansvar og miljøbeskyttelse. 

 
Inden 2025 vil vi tjene penge på at levere markedets højeste kvalitet. Vi vil udnytte vores stabile 
økonomiske fundament til fortsat at investere i relevante vækstsegmenter, nye produkter og i vores 
medarbejderes faglige udvikling. Vi vil udvikle og bruge IT-systemer til at levere innovative produkter, der 
optimerer vores fintmaskede netværk og solide brancheløsninger, så de skaber merværdi for vores kunder 
og for vores kunders, kunder. 

 
Inden 2025 vil vi være den bedste arbejdsgiver i transportbranchen. Vi er en attraktiv global virksomhed, 
som inspirerer og tiltrækker kompetente mennesker i alle aldre og etnicitet. Vi tilbyder lokale- som internationale 
karrieremuligheder, relevant efteruddannelse og understøtter generelt udviklingen af vores medarbejdere. 
Gensidig tillid er omdrejningspunktet i vores ledelsesfilosofi. Vi respekterer individuelle behov og 
anerkender den enkeltes indsats. 

 
Inden 2025 vil vi være branchens pioner på miljøområdet. Vores miljørigtige produkter og vores 
miljørådgivning udgør kernen i vores strategi. De giver en klar konkurrencemæssig fordel for såvel vores kunder 
som for DB Schenker. Vi vil være den virksomhed man benchmarker sig mod på CO2-udslip og 
energieffektivitet. Samtidig tilstræber vi, for at kunne leve i harmoni med vores omverden, at reducere udslip 
som eksempelvis støjforurening. 

 
DB Schenker 2025+ omfatter alle elementer af bæredygtig- og succesrig adfærd. Den vil sikre, at 
økonomiske, sociale og miljømæssige mål er forenelige, så vi i 2025 har nået vores vision om, at vi som 
kvalitetsledere, bedste arbejdsplads og pionerer på miljøområdet vil være den førende udbyder af 
integrerede transport- og logistikydelser. 

 
 

Kvalitets- og miljømålsætninger 
 

Schenker A/S' forretningsområde er integreret transport og logistik med følgende målsætninger for kvalitet 
og miljø: 

 

Kvalitet Miljøvenlige transporter 
 

 Korrekt og rettidig afhentning og levering 
 Korrekt dokumentation og fakturering 

 Indkøb af moderne og ren teknologi 
Optimering af indkøbt lastekapacitet 
Korrekt håndtering af farligt gods 

 

 
Politik 

Gennem vores dokumenterede og effektive ledelsessystem skal Schenker A/S opfylde strategi og 
målsætninger ved at overholde: 

Krav fra kunder og andre interessenter - herunder relevante regler og myndighedskrav. Krav i 
henhold til DS/EN ISO 9001/14001- standarder for kvalitets- og miljøledelse. Krav til 
forebyggelse af uheld, arbejdsskader og forurening. 
Krav til reduktion af vores CO2- og partikeludslip samt udslip af andre farlige stoffer. Krav til 
løbende forbedring af vores ydelser på en bæredygtig og effektiv måde. 
Krav til løbende forbedring af vores ledelsessystems effektivitet. 
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