




CEMENTIR-GRUPPENS 
NYE IDENTITET



MANIFEST
Cementir er en international  
koncern, som: 

Stræber efter at være førende inden  
for sit felt

Tror på, at løbende forbedring af  
kvaliteten i hver eneste forretningsproces 
er nøglen til succes



Er dynamisk på markedet ved konstant  
at søge nye muligheder

Prioriterer vækst for medarbejdere,  
aktionærer og det omgivende samfund

Tror på og arbejder for bæredygtig udvikling

Mener, at forskellighed er en styrke og en 
værdi, man kan bygge sine handlinger på







VORES VISION

Vi ønsker at opretholde vores særkende 
på markedet gennem produktsegmentering 
og forretningsmæssig spredning. 



Vi ønsker at skabe værdi ved hjælp af  
en organisation, der hurtigt kan tilpasse 
sig, der kan skabe bæredygtig vækst 
med respekt for miljøet og som fremmer 
integration med de lokale samfund.







VORES MISSION
Vi skaber vækst ved at være førende  
inden for vores felt og ved løbende at  
optimere vores forretningsgange. 

Vi arbejder dynamisk på at gribe de  
bedste muligheder ved at udnytte 
vores know-how og fleksibilitet. 



Vi tilpasser vores organisation  
til det område, hvor vi driver
virksomhed, med henblik på at  
øge den gensidige værdi.







VORES VÆRDIER

DYNAMIK

Vi ser fremad for at være på forkant med fremtiden 
og gribe de bedste muligheder. At være dynamiske 
og fleksible gør os unikke på markedet og gør det 
muligt for os at møde vores kunders behov hurtigt.



VORES VÆRDIER

KVALITET

Vi engagerer os i og investerer i løbende 
forbedring af vores produkters kvalitet. 
Vi søger at effektivisere vores forretningsgange.



VORES VÆRDIER

VÆRDIEN AF MENNESKER

Vi opbygger holdbare relationer til vores 
medarbejdere, aktionærer og samarbejdspartnere. 
Vi anerkender vores medarbejderes og
samarbejdspartneres værdi og kompetencer. 



VORES VÆRDIER

FORSKELLIGHED OG INKLUSION

Vi ser mangfoldighed og inklusion som et 
stort aktiv. Vi arbejder hver dag på at fremme 
mangfoldighed i alle dets former og udtryk.



VORES VÆRDIER

BÆREDYGTIGHED

Vi tror ikke på succes uden respekt for miljøet. 
Vi er ansvarlige for de samfund, vi bor og arbejder i.
Det er vores ansvar at passe på vores ejendom og 
samtidig beskytte miljøet og naturressourcerne.



VORES KOMPETENCEMODEL

UDVIDE 
HORISONTER

STRÆBE EFTER 
NYTÆNKNING

STYRKE 
DRIFTSEFFEKTIVITETEN

VÆRE EN 
ROLLEMODEL

DRIVE 
FORANDRING

VÆRE INKLUDERENDE 
OG SOCIALT 
ANSVARLIG

VÆRE 
OVERBEVISENDE

SKABE INTEGRATION 
PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN

TAGE 
FØRINGEN

OVERGÅ 
FORVENTNINGER



Med to ord...
CONCRETELY DYNAMIC






