VÄLGÖRENHET PÅ ARBETSPLATSEN

ÖKAR MEDARBETARNAS

ENGAGEMANG OCH VÄLMÅENDE
Forskning visar att ett centrum i hjärnan som är relaterat till
välbefinnande aktiveras vid välgörenhet. Många människor skänker
idag till olika organisationer och välgörande ändamål på eget
initiativ men Key Solutions, försäljningsexperterna som utsetts till
en av Europas bästa arbetsplatser, menar att det även är givande
för företag att göra välgörenhet till en självklar del av arbetsplatsen.
Key Solutions grundades 2008 och i takt med att
företaget expanderat har Key Care vuxit fram. Key
Care är Key Solutions egna välgörenhetsavdelning
som syftar till att hjälpa utsatta människor
både i Sverige och i världen. De bidrar till
många välgörenhetsorganisationer som t.ex.
Cancerfonden, Barncancerfonden, SOS barnbyar,
Giving People m.fl. men de startar också många
egna projekt, ofta på initiativ av medarbetare.

– Vi hjälper till där vi kan helt enkelt och när
medarbetarna själva kommer med idéer och
bra initiativ till vad vi kan göra vill vi självklart
stötta dem och uppmuntra det, säger Theresa,
Marknadschef på Key Solutions.
På medarbetares initiativ har de bl.a. startat
insamlingar till förmån för offren efter olika
katastrofer som t.ex. tyfonen Haiyan som drabbade

Key Care-armband är ett av många projekt som Key Solutions
gjort för att samla in pengar till välgörande ändamål.
Filippinerna och för att hjälpa de tiotusentals
människor som flydde från Kobane för att
undkomma ISIS.
– Med åren har vi satsat mer och mer på Key
Care. Vi är bara ett medelstort företag men vi
tror på att vi kan göra skillnad, och att all hjälp
räknas. Välgörenheten ger också våra medarbetare
en djupare mening i sitt arbete, – det skapar
engagemang och stolthet när de vet att de är med
och gör världen lite bättre, speciellt i tuffa stunder
som efter katastrofer, berättar Theresa.
För Key Solutions är det en självklarhet att
välgörenhet är en del av organisationen, och
förutom katastrofhjälp så deltar medarbetarna i
projekt som pärldagar för Ung Cancer, Walk of
Hope till förmån för Barncancerfonden och olika
välgörenhetslopp. På företagets huvudkontor har
medarbetarna varsitt fadderbarn i en by i Indien hos
SOS barnbyar, ett projekt som också genomfördes
på initiativ av en medarbetare.
– Vi är väldigt glada att den inställningen som vi
har även delas av våra medarbetare. Sedan vill vi

såklart vara ett företag som våra medarbetare kan
vara stolta över att representera. Det går inte att
blunda för allt ont som händer i världen – vi har
förmånen att kunna hjälpa till och självklart ska vi ta
vara på den, säger Theresa.

- Vi tror på att vi kan
göra skillnad, och
att all hjälp räknas.
Key Solutions har flera gånger utsetts till en av
Sveriges och Europas bästa arbetsplatser av
organisationsutvecklingsföretaget Great Place
to Work Institute, vars grundpelare för en bra
arbetsplats är Tillit, Trovärdighet, Rättvisa, Respekt,
Kamratskap och Stolthet. På Key Cares hemsida
står det ”Vi tror på en förändring. Ingen kan göra allt
men alla kan göra något – en bättre värld börjar med
oss alla.” och Theresa är övertygad om att arbetet
med Key Care är en stor bidragande faktor till att
medarbetarna är så stolta över sin arbetsplats.

Om Key Solutions

kort att växa inom flera länder. De arbetar i en ung

Key Solutions har blivit utsedda till en av Sveriges

beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består

och Europas bästa arbetsplatser flera år i rad av

av intelligenta och drivna människor som sprider

Great Place to Work Institute. Företaget består idag

positiv energi omkring sig.

miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta

av ca 100 fantastiska medarbetare i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Västerås och kommer inom
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Theresa tillsammans med en av alla Key Heroes.
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