
Vi er stolte af at være en del af Mere arbejdsplads 
Mere arbejdsplads er et partnerskab, som arbejder for mere åbenhed om forskellighed på arbejdspladser  
i hele Danmark. 

I partnerskabet står vi sammen om et mere inkluderende arbejdsmiljø, mere mangfoldighed og et samfund, 
hvor alle er velkomne og kan føle sig tilpas. Hvor det er okay at være dig. Forskellighed er en styrke, og det 
arbejder vi for, at flere virksomheder vil benytte i fremtiden.

Få inspiration, værktøjer og mere viden på www.merearbejdsplads.dk
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