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CSR-pris til sengeproducent 

Sengeproducenten European House of Beds er netop blevet tildelt prisen ”CSRpeople 2021”, som 

uddeles af HORSENS ALLIANCEN og Jobtaskforcen i Horsens Kommune.  

 

Siden 2016 har HORSENS ALLIANCEN uddelt et CSR-mærke til de virksomheder, der yder en særlig social 

indsats for at hjælpe kommunens borgere til selvforsørgelse. Prisen uddeles til virksomheder, som går 

forrest og udviser et særligt socialt ansvar overfor ledige, sygemeldte, unge og egne medarbejdere.  

 

Senge- og madrasproducenten European House of Beds er i år blandt de virksomheder, der har modtaget 

udmærkelsen.  

 

Stolt direktør 

Det er administrerende direktør og medejer af virksomheden, Kim Moesgaard Rasmussen meget stolt over 

og peger på, at man i et godt samarbejde med Horsens Kommune og Jobcentret har formået at skabe en 

model, som er en gevinst for både virksomheden og medarbejderne: 

 

– Det er lykkedes os at skabe gode rammer for medarbejdere, som af den ene eller anden årsag har haft 

svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. Når vi tager et socialt ansvar, er vi med til at bringe flere udsatte 

ledige tættere på selvforsørgelse, og det skaber værdi for os, som virksomhed og for den enkelte, vi kan 

være med til at hjælpe på vej, siger direktøren. 

 

En cadeau til alle medarbejdere 

– Vi har en kerne af dygtige kolleger med mange års erfaring på tværs af organisationen, som i praksis 

fungerer som mentorer og sikrer, at vi hjælper nye kolleger i gang på bedst mulig vis. Denne dedikerede 

indsats fra hele organisationen er i høj grad medvirkende til, at vi får denne fine pris og er en stor cadeau til 

alle medarbejdere, siger Kim Moesgaard Rasmussen. 

 

I tildelingen af prisen ligges blandt andet til grund, at det sociale ansvar kommer til udtryk ved at tilbyde 

praktikpladser eller småjobs, at agere som mentor for unge, at arbejde for at mindske sygefraværet på 

arbejdspladsen eller ved at fastholde medarbejdere som er blevet sygemeldte. 

 

 

Yderligere oplysninger: 

Adm. direktør Kim Moesgaard Rasmussen. Mobil: 41 12 24 99. E-mail: kim.rasmussen@ehob.dk 

 

Faktaboks CSRpeople 2021: 

▪ For at få CSR-mærket, skal virksomheden opfylde mindst to ud af tre kriterier. Disse er:  
o 1. Ansæt fra kanten af arbejdsmarkedet  
o 2. Øg medarbejdertrivslen og mindsk sygefraværet  
o 3. Støt unge fra 13-29 år 

▪ Prisen har være uddelt siden 2016 
▪ Se mere på https://horsensalliancen.dk/Jobtaskforcen 
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Forslag til billedtekst:  
 

Administrerende direktør og 
medejer i European House of 
Beds Kim Moesgaard Rasmussen 
står her med det synlige bevis på 
prisen ”CSRpeople 2021”. 


