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A LafargeHolcim megalakította új Európai Üzemi Tanácsát 

 

A LafargeHolcim és az európai munkavállalói képviselők az újonnan megalapított European Works Council 

(Európai Üzemi Tanács, EWC) létrehozásával új alapokra helyezték a társadalmi párbeszéd iránti 

elkötelezettségüket. Az EWC összesen 19 ország képviselőit kapcsolja össze a LafargeHolcim magas rangú 

vezetőivel, fontos konzultációs fórum és országokon átívelő dialógus lehetőségét teremtve meg. 

 

Az EWC hivatalosan 2017. március 27-én jött létre. Az EWC alapjául szolgáló szerződést Olsen Eric, a 

LafargeHolcim Vezérigazgatója, illetve két Végrehajtó Bizottsági tag: az O&HR-ért felelős Luscombe Caroline, és 

Köhler Roland, Európa, Ausztrália, Új-Zéland és Kereskedelmi utakért felelős vezető, valamint Hägglund Sam, a 

European Federation of Building and Woodworkers (Építőipari és Faipari Dolgozók Európai Szövetsége, 

EFBWW) főtitkára, illetve további vezetőségi és munkavállalói képviselők írták alá. 

 

Olsen Eric, a LafargeHolcim Vezérigazgatója a következőket mondta: “Az embereknek alapvető szerepe van a 

LafargeHolcim sikerében, és az újonnan létrehozott Európai Üzemi Tanács segítségével megvalósuló társadalmi 

párbeszéd iránti elkötelezettségünk ennek kézzelfogható bizonyítéka. Az átalakulás időszakát élve felismerjük, 

hogy a munkavállalóink tökéletes elkötelezettségének és mozgósításának biztosítása a sikerünk kulcsfontosságú 

építőeleme.”  

 

Hägglund Sam, az EFBWW főtitkára azt mondta: “Örülünk, hogy az átfogó egyeztetések után sikerült olyan új 

Európai Üzemi Tanács Megállapodást kötnünk, amely nemcsak a munkavállalók és szakszervezetek igényeit 

elégíti ki, hanem a LafargeHolcim törekvéseit is tükrözi. Piacvezetőként a csoporton belüli társadalmi párbeszéd 

iránt is felelős egy vállalat. Úgy érzem, hogy ez az új megállapodás e folyamat mérföldköveként szolgál és a 

további, globális szintű tárgyalások alapját teremtheti meg.” 

 

A Köhler Roland elnökletével működő EWC a korábbi Európai Üzemi Tanácsokat váltja fel és az új Csoport 

társadalmi párbeszédet illető törekvéseinek fontos mérföldköve. Az EWC-ben a következő országok képviseltetik 

magukat: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Franciaország, Németország, Görögország, 

Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 

Spanyolország, Svájc és az Egyesült Királyság. 

 

A LafargeHolcim-ról 

 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 

világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 

adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 

projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 

nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Mivel az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre 

és a bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen 

elköteleződve a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden régióban vezető szereppel bíró 

LafargeHolcim több mint 80 országban mintegy 90.000 munkavállalót foglalkoztat és fejlődő, valamint fejlett 

piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 
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