
CSR profil for Ducator ApS 

Vejen til et bedre miljø”
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AFSKAF FATTIGDOM
Mobilambulancen/Ducator ApS deltager aktivt i bestyrelse som 
medlem af Habari Tanzania. Habari Tanzania er en NGO organisation 
(NGO eller ngo ( Fork. for non-governmental organisation, da. ”ikke-
statslig organisation") er en engelsk betegnelse for organisationer, 
som ikke direkte styres af staten, for eksempel velgørenheds-, 
menneskerettigheds- og miljøorganisationer).  
Mobilambulancen/Ducator ApS støtter udelukkende en NGO 
organisation i den optik at bekæmpe korruption. i organisationen 
Habari Tanzania deltager Mobilambulancen/Ducator ApS med, at 
indsamle nyt og aflagt hospitalsudstyr, som kan bruges til at forbedre 
chancerne for en bedre sygdombekæmpelse for mennesker i 3’die 
lande. Samtidig indsamler Mobilambulancen/Ducator ApS aflagt 
skoleudstyr, som forbedre uddannelse og undervisning, der på den 
lange bane uddanner og fjerner fattigdom. Bestyrelsen i Habari 
Tanzania er følgende

Bestyrelsen i Habari Tanzania er følgende.

Formand: Jørn Møller  
Næstformand: Ulrik Asbjørn Hougaard  
Bestyrelse: Søren Olsen (Mobilambulancen/Ducator ApS 
Bestyrelse: Kirsten Møller  
Bestyrelse: Dorte Vilmann  
Kasser: Lønne Dyre  
Revisor: Oluf Prien  
Ref. Henrik Buhl 
 
Målsætninger. At deltage i flere hjælpeorganisationer. 
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SUNDHED OG TRIVSEL
Mobilambulancen/Ducator ApS har indført ergonomiske stole i 
servicebilerne som et led i at sørge for at, medarbejder ikke 
belastes under arbejdet. Mobilambulancen/Ducator ApS har 
en virksomhedpolitik som indholder et punkt som hedder “Der 
skal være plads til alle”. I denne kontekst har vi ridset et par 
eksempler op neden for.

Eksempler:

Mobilambulancen/Ducator ApS har taget ansvar for flere af 
vores medarbejder, som har haft, enten kroniske sygdom, eller 
stofmisbrug. Mobilambulancen/Ducator ApS har skabt plads 
ved at skabe ramme og rum til de kroniske sygdomme og har 
derved opnået arbejdskapacitet på lige fod, med en person 
der ikke lider af sygdom. Medarbejder med stofmisbrug har 
fået henstilling til behandling via kommuner og har gennemfør 
behandling, så de den dag i dag, er 100% clean, samt kan 
passe et job uden komplikationer.

Målsætninger:

Tilbyde medarbejdere firma aftaler til forskellige 
træningscentre. Få etableret en sund frokost ordning i firmaet. 
Få behandlingstilbud ved stofmisbrug. Finde rum og plads til 
medarbejder, med kroniske lidelser mv. Udbygge “Der skal 
være plads til alle” - skabe arbejdspladser til belastet 
personer.
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KVALITETSUDDANNELSE
I øjeblikket findes der ikke nogle uddannelse inde for vores 
branche. i Mobilambulancen/Ducator ApS er vi Aktive 
søgende efter relevante kurser

Målsætninger:

Ved udgang af Marts/April 2017 starter Mobilambulancen/
Ducator ApS et kursus forløb op, for nye medarbejder. Det 
skal sikre nye medarbejder en basis viden om reparationer, 
fejlfinding, skrueorden samt værktøjs brug og teknisk viden, 
omkring reparationer af mobiltelefoner og tablets mv. 
Kursusforløbet strækker sig over 10 fulde arbejdsdage på 7,5 
time.

Aktiviteter:

Samarbejde med ekstern leverandør for at få udarbejdet et 
dokumentation styringssystem til kvalitetssikring o.a. 
Udvikling af teknisk viden. SurfaceMount lodning. 
Mikroskopisk undersøgelse og fejlfinding.
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LIGESTILLING MELLEM 
KØNNENE

Det er en del af Ducator/Mobilambulancens politik, at have 
ligestilling i mellem køn og nationaliteter.
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BÆREDYGTIG ENERGI
Firmaet køre i diesel biler som køre op til 18 km/l. i 
Mobilambulancen/Ducator´s butik/værksted har vi bevist 
opsat LED armaturer, som en del af vores sparre plan. Som 
sidegevinst er lyskilderne bygget på en sådan måde at, 
lyskilderne udsender lys som medarbejderne reagere på, 
ved at udskille vitaminer i kroppen, Lyskilderne. 

Målsætning:

Udskifte vores diesel biler til Hybrid biler. 

Aktiviteter:

Undersøge mulighederne for at skifte bilerne ud til en 
batteriløsning som passer vores behov.
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ANSTÆNDIGE JOBS OG 
ØKONOMISK VÆKST

Få skabt noget vækst til firmaet, som er bæredygtig 
til udvikling af andre projekter. Skaffe kundekreds 
som har samme politik, som kan gøre kloden til et 
bedre sted at være. Skaffe omsætning til 
bæredygtige støtteprojekter.

Målsætninger:

Mobilambulancen/Ducator ApS skal skabe omsætning i 
udlandet.

Aktiviteter:

Udbygger vores netværk ved at deltage samt holde 
netværksmøder. Skabe reklame på de sociale medier samt 
lokale og nationale aviser. Udarbejdelse af ProArc til 
dokumentationsstyring som vil hjælpe os med 
økonomiskvækst samt kvalitetssikring. 
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INDUSTRI, 
INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR

Tænke innovativt i forhold til vores arbejdsprocedure, 
samt måden vi udføre vores arbejde på. Udvide vores 
arbejdsområder, samt den teknologi vi benytter.

Målsætninger:

Pro Arc skal være fuld funktionel i 2017. Alle medarbejdere 
skal gennemføre et Lean kursus. Deltage i TeC Conventions 
i Amerika og Kina Udvikle nye standarter i vores branche - 
udelukkende for at skabe bredere forståelse for teknikker 
og teknologier. Ibrugtagelse af egen kursusforløb (Ducator 
Mobiltekniker)

Aktiviteter:

Færdiggøre vores projekt med ProArc.
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BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND

Mobilambulancen/Ducator ApS er vært for forskellige 
netværksmøder i lokalsamfundet i Halsnæs. Det betyder 
at lokale virksomhed drivende kan mødes under trygge 
rammer, for at skabe mere vækst gennem netværk. Dog 
har netværket flere deltagende fra stor/Københavns 
området.

Målsætninger:  
 
Holde 20 netværksmøder i det lokale pr år. Skabe 
yderligere vækst i Halsnæs. Sætte det “Rå og Autentiske 
Halsnæs” på landkortet.
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ANSVARLIG FORBRUG 
OG PRODUKTION

Målsætninger.  
 
Affald fra reparationer af elektronik skal reduceres yderliger 
i affaldsmængde, som ikke kan genanvendes. Nye teknikker 
skal udvikles, så mange flere dele fra reparationer, skal og 
kan genanvendes. Udvikling af ruteplanlægnings system for 
at mindske brugen af brændstof.  
Sikre sig at alle medarbejdere har den relevante viden 
omkring bæredygtighed og uddannelse. Alt materiale som 
modtages med nye skærme, sendes også retur til 
leverandør til genbrug, for at aflaste miljøet.  
 
Aktiviteter:  
 
Anskaffe hybrid biler på sigt -
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KLIMAINSATS
Vi refurbisher mobiltelefoner og tablets, så de fremstår som 
nye. Gamle mobiltelefoner og tablets kan skifte ejer, ved 
renovering. (Genbruger – nedsætter CO2, ved for mindskning 
af affaldsforbrænding) Genanvendelse af elektronisk affald. 
Distribution af batteriaffald til virksomheder som 
genanvender lipo/lifa indhold. Køb af kontorartikler/papir som 
ikke belaster skovhugst mv.  
 
Målsætninger:  
 
Energioptimering af butik og lager.
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PARTNERSKABER FOR 
HANDLING

Indsamling af udgået modeller af mobiltelefoner og tablets til 
udviklingslande, som stadig er funktionelle. Indsamle udgået 
tablets til støtteforeninger, til brug i skoleundervisning i 
udviklingslande.  
 
Målsætning:  
 
Skabe en bæredygtig undervisning gennem aflagt elektronik 
til udviklingslande.  
 
Aktiviteter:  
 
Udvikle støtteforeningen Habari Tanzania.
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